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1

OBEC VOLKOVCE, Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach v zmysle § 6 a § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom č. 131/2010 Zb. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a
doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce Volkovce
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VOLKOVCE
č. 7/2020
O CINTORÍNSKYCH POPLATKOCH
NA ÚZEMÍ OBCE VOLKOVCE
§1
Cintorínske poplatky
1.

Predmetom cintorínskych poplatkov je nájom hrobového miesta na cintorínoch
nachádzajúcich sa v obci Volkovce a súvisiacich služieb poskytovaných pri
pohreboch.

2.

Cintorínske poplatky sa stanovujú nasledovne:
Za nájom miesta na pohrebiskách:
- za jedno hrobové miesto na desať rokov
- za dvoj hrobové miesto na desať rokov
- za troj hrobové miesto na desať rokov
- za výstavbu hrobky (krypty) na desať rokov

3.

5,- eur
10,- eur
15,- eur
20,- eur

Poplatky za služby poskytované pri pohreboch sa stanovujú nasledovne:
- za nájom domu smútku
10,- eur

Ostatné činnosti súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou podľa cenníka jednotlivých
pohrebných služieb.
§2
Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce schválilo Obecné zastupiteľstvo
vo Volkovciach dňa 20. novembra 2020.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o cintorínskych
poplatkoch sa ruší príloha č. 3 Prevádzkového poriadku pohrebísk obce Volkovce
schváleného dňa 23.3.2007.
JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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