
VZN č. 4/2012 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 – Prevádzkový poriadok 

pohrebiska /cintorínsky poriadok/ 
 

 
   Príloha k prevádzkovému poriadku pohrebiska – cenník prenájmu hrobových miest a služieb 

súvisiacich s pochovaním a  prevádzkovaním pohrebiska v obci Kanianka sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1) Cena za prenájom hrobového miesta na obdobie 10 rokov:  

a) pre  zosnulého, ktorý mal v Obci Kanianka trvalý pobyt: 

jedno hrob                                                      20 EUR 

dvoj hrob                                                        40 EUR 

detský hrob                                                     14 EUR 

urna                                                                10 EUR 

hrobka - za každý začínajúci m
2                              

 14 EUR
 

b) pre zosnulého, ktorý nemal v Obci Kanianka trvalý pobyt: 

jedno hrob                                                      60 EUR 

dvoj hrob                                                       100 EUR 

detský hrob                                                     40 EUR 

urna                                                                40 EUR 

hrobka - za každý začínajúci m
2                              

 20 EUR
 

 

2) Cena po uplynutí prenájmu za obnovu už prenajatého miesta na ďalších 10 rokov sa vyrubí vo  

    výške podľa bodu 1 a)  alebo 1 b). 

 

3) Výška poplatkov za služby súvisiace s pochovaním a prevádzkovaním pohrebiska: 

 

a/  použitie Domu smútku pre zosnulého, ktorý mal v čase úmrtia trvalý pobyt v Obci Kanianka  

     vo výške ............................... 15,- EUR 

 

b/  použitie Domu smútku pre zosnulého, ktorý nemal v čase úmrtia v Obci Kanianka trvalý pobyt  

     vo výške  ............................. 30,- EUR 

 

c/ použitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku ................. počet hodín x 0,50 EUR 

 

d/ občiansky obrad sa poskytuje zosnulému, ktorý mal trvalý pobyt v Obci Kanianka vo výške 

    ......................................... 15,- EUR 

 

4) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Kanianka  

    uznesením číslo 273/2012 na svojom zasadnutí konanom dňa 12.12.2012 

 

5) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 5/2008 – príloha  

    k prevádzkovému poriadku pohrebiska – cenník prenájmu hrobových miest a služieb súvisiacich  

    s pochovaním a prevádzkovaním pohrebiska v Obci Kanianka. 

 

6) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013 

 

                  

                                                                                                           Ing. Ivor Husár 
                                                                                                                         starosta obce 
vyvesené dňa:  13.12.2012 

 

zvesené dňa:  27.12.2012 

 


