OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Obec Bernolákovo, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve ), vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch na cintoríne
na území obce Bernolákovo
č. 6/2022

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 2
zákona o pohrebníctve, ktorým sa určujú poplatky za služby poskytované na pohrebisku obce
Bernolákovo (ďalej len obec) a výška nájomného za prenájom hrobového miesta.

Článok 2
Poplatok za použitie obradnej siene a jej vybavenia a za prenájom chladiarenského
zariadenia

1. Za použitie obradnej siene je oprávnená osoba (obstarávateľ pohrebu ) povinná zaplatiť obci
poplatok 25,00 €.
2. Za použitie vybavenia obradnej siene je oprávnená osoba (obstarávateľ pohrebu) povinná
zaplatiť obci poplatok:
katafalk prenosný
5,00 €
harmónium
4,30 €
reprodukovaná hudba
4,00 €
3. Za prenájom chladiarenského zariadenia je oprávnená osoba (obstarávateľ pohrebu) povinná
zaplatiť obci poplatok 15,00€ za každý začatý deň.
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Článok 3
Poplatok za prenájom hrobového miesta a vybudovanie obruby

1. Za prenájom hrobového miesta je oprávnená osoba (nájomca) povinná zaplatiť obci poplatok:
prenájom jednohrobu na 10 rokov
100,00 €
prenájom dvojhrobu na 10 rokov
140,00 €
prenájom trojhrobu na 10 rokov (za existujúce hrobové miesta)
150,00 €
prenájom štvorhrobu na 10 rokov (za existujúce hrobové miesta)
160,00 €
prenájom detského hrobu na 10 rokov
10,00 €
prenájom urny na 10 rokov
50,00 €
2. Za vybudovanie obruby hrobového miesta je oprávnená osoba (nájomca) povinná uhradiť obci
sumu nasledovne:
obruba za jednohrob
150,00 €
obruba za dvojhrob
170,00 €

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo
na svojom 21. zasadnutí dňa 28.6.2022, uznesením č. 18/21/2022.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia a účinnosť
1.8.2022.

Bc. Miroslav Turenič, MBA, v. r.
starosta obce
VZN vyvesené dňa:
VZN zvesené dňa:
VZN schválené dňa:
VZN platné dňa:
VZN účinné:

30.6.2022
28.6.2022
14.7.2022
1.8.2022
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