
ZMENA a DOPLNOK č. 3/2012
k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 2/2007

prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na 
území obce Košecké Podhradie

Obecné zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f), § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov schvaľuje :

zmenu  a doplnok č.3 /2012

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA
obce Košecké Podhradie č. 2/2007 vrátane jeho dodatku č. 1/2009

prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie

Čl. 10 Cenník služieb za úkony sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:

- jednohrob 10,- €
- hrobka 20,- €
- urna   8,- €
- detský hrob   8,- €

Poplatky sú stanovené na dobu 10 rokov.

Poplatok za kopanie hrobu je nasledovný:
- kopanie jednohrobu 145,-  €
- kopanie prehĺbeného hrobu 170,- €
- pochovanie do hrobky (svojpomocne)   35,- €

Poplatok za použitie domu smútku:
- vo Veľkom Košeckom Podhradí 5,- €
- v Malom Košeckom Podhradí 5,- €
- v Kopci 5,- €

Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia: 2,50 €/deň.

Poplatky  hradia pozostalí. 

Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa dodatok č. 2/2010 k VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov 
smútku na území obce Košecké Podhradie schválený obecným zastupiteľstvom v Košeckom 
Podhradí dňa 14.05.2010 uznesením č. 3/2010.
Ostatné časti VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce 
Košecké Podhradie vrátane dodatku č. 1/2009, okrem vyššie uvedenej úpravy,  sa nemenia 
a zostávajú v platnosti.
Zmena a doplnok č. 3/2012 k VZN 2/2007 a dodatku č.1/2009 schválilo Obecné 
zastupiteľstvo v Košeckom Podhradí dňa 10.12.2012, uznesením č. 7/2012.
Dodatok č.3/2012 k VZN 2/2007 a dodatku č.1/2009  nadobúda účinnosť  15 dňom jeho 
vyvesenia, s účinnosťou od 1. januára  2013. 

                                                                                              Bc. Rastislav Čepák
                                                                                                    starosta obce

Vyvesené dňa: 10.12.2012
Zvesené dňa:   




