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Obec Rajčany podľa § 4 odst.3 písm. f ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o obecnom zriadení „ )
a § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len „ zákon o
pohrebníctve „ ) v spojitosti s § 6 odst.1 a § 11 odst. 4 písm. g) zákona o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné
nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebiska .
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rajčany
č.4/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území Obce Rajčany

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1) Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie na
území obce Rajčany.
2) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len
„prevádzkovateľ“ ), na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb
na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
3) Účelom prevádzkového poriadku je :
a) ustanoviť povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebiska, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, práva
a povinnosti obce na úseku pohrebníctva.
b) ustanoviť podrobnosti o správe a prevádzkovaní pohrebiska a o
poskytovaní pohrebných služieb.
Čl. II
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko v obci
Rajčany.
Čl. III
Základné pojmy
1) Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2) Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3) Pochovávanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na
verejnom pohrebisku ( ďalej len „ pohrebisko „), uloženie spopolnených
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov ( ďalej len „ popol“) rozptylom

popola , alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku. Popol sa môže uložiť aj
na inom mieste.
4) Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
obyčajne spojený s obradom.
5) Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v
krematóriu.
6) Pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka, vsypová
lúka.
7) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu,
hrobky, alebo miesto na uloženie urny.
8) Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných
materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo
ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou.
9) Kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s
popolom do oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom.
10) Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta , kde boli pochované.
11) Služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s
pohrebom a služby spojené s údržbou hrobového miesta.
Čl. IV.
Základné údaje o pohrebisku a prevádzkovateľovi pohrebiska
1) Pohrebisko v Obci Rajčany je verejné nachádzajúce sa v zastavanom území
na parcele č. 247/1, k. ú. Rajčany.
2) Pohrebisko slúži na pochovávanie súčasných alebo bývalých obyvateľov obce
Rajčany.
3) Zriaďovateľom a prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Rajčany, Obecný
úrad 956 32 č. 129, IČO 00 311022.
4) V areály pohrebiska je vybudovaný dom smútku, v ktorom sa nachádza
smútočná sieň s katafalkom a chladiacim boxom.
5) Pohrebisko je oplotené betónovým múrikom, na ktorom je železná ohrada.
6) Obec poskytuje dom smútku na uloženie telesných pozostatkov a na
vykonanie smútočného obradu za odplatu.
7) Cirkevné a občianske smútočné obrady v dome smútku zabezpečuje
obstarávateľ pohrebu a prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje potrebnú
súčinnosť.
8) Čistenie a dezinfekciu priestorov domu smútku zabezpečuje prevádzkovateľ
pohrebiska podľa potreby, no vždy po vyložení ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov z chladiaceho zariadenia a ich následným uložením do hrobu,
po skončení pohrebu. Dezinfekcia chladiaceho zariadenia a podlahy sa
vykonáva čistiacim dezinfekčným prostriedkom SAVO, resp. iným vhodným
čistiacim dezinfekčným prostriedkom.

9) Dom smútku po uložení ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov je
prístupný rodine zosnulého a verejnosti po dohode s rodinou zosnulého.
Čl. V
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) vykonávanie exhumácie
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) správu pohrebiska
e) domu smútku
f) údržbu komunikácie a verejnej zelene
2) Činnosti uvedené v bodoch 1a, 1b, 1d zabezpečuje pre prevádzkovateľa
pohrebiska pohrebná služba, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť v zmysle § 26
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
Čl. VI
Vedenie evidencie pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá
tvorí:
a) evidencia hrobových miest
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska
Evidencia hrobových miest obsahuje :
a) meno a priezvisko, dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s
uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu nájomcu,
e) dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene
nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná
kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu
alebo či ide o vojnový hrob,

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne
odňatého ľudského plodu,
Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o :
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal ( v
prípade, ak by ďalším pochovávaním mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality pozemnej vody)
b) zrušení pohrebiska
2) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ.
3) Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu ( hrobové
knihy) do archívu obce.

Čl. VII
Nájomná zmluva
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi
zriaďovateľom pohrebiska a nájomcom.
2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov . Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto
nemôže byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon o
pohrebníctve neustanovuje inak.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového
miesta okrem prípadov ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska.
O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred
písomne informovať nájomcu.
4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac
právo na uzavretie zmluvy má osoba ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné
právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5) Nájom za hrobové miesto je nájomca povinný zaplatiť podľa prílohy č. 1
prevádzkového poriadku u prevádzkovateľa pohrebiska.
6) Hrobové miesto je možné prenajať i bez pochovania. Takéto hrobové
miesto je rezervované hrobové miesto. Nájom za hrobové miesto je
nájomca povinný zaplatiť u prevádzkovateľa pohrebiska .

Čl. VIII
Povinnosti nájomcov hrobových miest
1) Právo na hrobové miesto nájomca preukazuje nájomnou zmluvou a
dokladom o zaplatení nájmu za hrobové miesto.
2) Nájomca je povinný užívať hrobové miesto podľa uzavretej nájomnej zmluvy.
3) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového
miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebných pre evidenciu hrobových miest.
4) Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto udržiavať a čistiť priestor
okolo hrobu. Hrobové miesto musí byť odburinené, očistené od rôznych
nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov alebo okolité hroby.
5) Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady .
6) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nesmie nájomca vykonávať žiadne
úpravy okolia hrobu ako je napr. betónovanie, dláždenie, osádzanie lavičiek,
výsadba stromov alebo krov.
7) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov alebo na úpravu už
jestvujúcich hrobov na pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska.
Čl. IX
Výpoveď nájomnej zmluvy
1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu
hrobového miesta na ďalšiu dobu
b) pohrebisko sa zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie
hrobového miesta
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu na
uplynutie lehoty, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred
uplynutím tejto doby.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu
na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa
má hrobové miesto zrušiť.
4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v ods. 1 písm. a) a b) , je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť
nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu , uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
5) Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1

písm. c) , je povinný výpoveď nájomcovi doručiť najneskôr do dvoch mesiacov
po uplynutí lehoty , na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa
adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odst.1 písm.c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do
jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve
nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta
príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
doby jeho odstránenie zabezpečí prevádzkovateľ pohrebiska a uloží ho na
mieste určenom obcou. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu
považuje za opustenú vec.
7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odst.1 písm.c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď
nájomnej zmluvy namieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná doba uplynie v lehote troch rokov odo dňa odkedy
nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu
príslušenstvo na hrobovom mieste s označením , že ide o trojročné uloženie,
počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej doby sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8) Ak prevádzkovateľ postupuje podľa odst. 6 alebo 7, musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným popisom stavu
príslušenstva.
Čl. X
Ukladanie ľudských pozostatkov a spopolnených ostatkov
1) U novovybudovaných hrobov musia byť dodržané rozmery. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť
dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch :
- pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 0,80 m
x2 m, hĺbka najmenej 1,6 m,
- pri hrobke 0,9 m x 2 m,
- pri detskom hrobe najmenej 0,6 m x 1,6 m, hĺbka najmenej 1,2 m,
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 0,5 m x 1 m,
d) uličky medzi hrobmi ( hrobkami ) musia byť najmenej 0,3 m,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,6 m,
f) vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 1,4 m so
zreteľom na úroveň okolia hrobu,
g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a

zadnými hranami susedných rámov, pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy
do seba zapadať.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby,
ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 20 rokov.
3) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického
prieskumu.
4) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude
najmenej 1 m.
5) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo
ľudskými ostatkami, pričom rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená.
6) Urna so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa ukladá na pohrebisku v
urnových hájoch, prikladá sa k pomníkom v kamenných obaloch alebo sa
ukladá do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
7) Pri úprave hrobového miesta musí nájomca dodržiavať podmienky
stanovené prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a vonkajšie
rozmery hrobového miesta:
- hrob dieťaťa do 10 rokov 60 x 140 cm
- hrob dieťaťa nad 10 rokov 90 x 200 cm
- jednohrob dospelého 110 x 245 cm
- dvojhrob dospelého 210 x 245 cm
- trojhrob 310 x 245 cm
- štvorhrob 410 x 245 cm
- urnové miesto 100 x 100 cm.
Čl. XI
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby,
ktorá musí trvať najmenej 20 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do
hrobu.
Čl. XII
Označovanie hrobov
1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je
drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne
po pochovaní. Na kríži musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom
mieste uložené

b) dátum narodenia
c) dátum úmrtia
2) Nájomca hrobového miesta je oprávnený označiť hrobové miesta aj iným
vhodným spôsobom pri uvedení minimálnych údajov uvedených v ods.1.
3) Ustanovenia ods. 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na označenie miesta
uloženia urny v urnovom háji.
Čl. XIII
Práva a povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Pohrebisko je pietne miesto, všetci sú povinní počas smútočných obradov,
návštev domu smútku, hrobu správať sa s pietou, dodržiavať verejný poriadok a
tým úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom.
2) V dome smútku a na pohrebisku je zakázané fajčiť, odhadzovať odpadky
mimo smetných nádob, vodiť psov, robiť hluk.
3) Osobám pod vplyvom alkoholu je vstup na pohrebisko zakázaný
4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode
dospelých osôb.
5) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom
mieste alebo na vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo
požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenia
pohrebiska.
6) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta a iné nepotrebné predmety
sa môžu ukladať len na miestach na to určených.
7) Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
8) Počas pohrebného obradu je zakázané vykonávať kamenárske a iné práce.
Čl. XIV
Vstup na pohrebisko
1) Pohrebisko je prístupné verejnosti denne 24 hodín. Prevádzkovateľ môže
vstup na pohrebisko dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania
exhumácie alebo vykonávania terénnych úprav, nepriaznivého počasia v
prípade ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov
pohrebiska.

Čl. XV
Exhumácia
1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť :
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľ pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce ak bola obstarávateľom pohrebu.
2) Žiadosť podľa ods. 1 podáva žiadateľ prevádzkovateľovi pohrebiska, musí
mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) vyjadrenie úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky
pred uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú
ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ostatky
prevezie.
3) Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Čl. XVI
Práce na pohrebisku a spôsob nakladania s odpadmi
1) Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa
pokynov prevádzkovateľa.
2) Stavby na pohrebisku (hroby, hrobové obruby, hrobky) vykonávajú
poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcom, alebo
si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
Stavebné práce je nájomca povinný vopred nahlásiť prevádzkovateľovi.
3) Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať
alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný
materiál.
4) Každý , kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku je povinný
zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z
pohrebiska a to na vlastné náklady. Demontáž, odstraňovanie, odvoz
pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich
vlastník oznámiť najmenej 1 deň vopred prevádzkovateľovi.
5) Nie je prípustné prebytočný materiál odkladať do zberných nádob, ktoré
slúžia na zmesový odpad.
6) Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné odstraňovať príslušenstvo hrobu a
vynášať ho z pohrebiska.
7) Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska je povinný uložiť odpad
z hrobového miesta do zberných nádob na to určených pre pohrebisko.

8) Na pohrebisku sú umiestnené dva veľkokapacitné kontajnery, ktorých
vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
9) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať zvyšky
kvetinovej výzdoby, napadané lístie a trávu, nádoby od sviečok, poškodené
ozdobné predmety.
10) Náklady na odvoz odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
Čl. XVII
Cenník služieb
Cenník služieb tvorí prílohu č.1 prevádzkového poriadku pohrebiska.
Čl. XVII
Priestupky
1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto :
a) nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov,
ktoré sú potrebné pre vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska,
ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov pohrebiska,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska,
h) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov , ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
2) Za priestupky podľa ods. 1možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní
pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania.
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný právny predpis o
priestupkoch.
5) Priestupky podľa ods. 1) prejednáva a sankcie ukladá obec.
Čl. XVIII
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN č. 4/2016 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Rajčany na
svojom 12. Zasadnutí dňa 25.11.2016 uznesením č.12/2016.

2) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2016 zrušuje sa Prevádzkový poriadok
pohrebiska Obce Rajčany schválený 27.11.2006.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho
vyhlásenia

V Rajčanoch. Dňa 25.11.2016

Mária Švecová
starostka obce

Príloha č. 1
Cenník služieb
Ceny sú stanovené zmysle zákona č. č. 18/1996 Z.z. o cenách
1) Prenájom obradnej miestnosti Domu smútku na obrad a ostatné služby
2) Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom

10,€
5,- €

3)Cena nájomného za užívanie práva k hrobu na dobu 10 rokov
a) jedno hrobové miesto ( hrob)
b) za každé ďalšie hrobové miesto
c) detský hrob ( dieťa do 10 rokov)
d) urna

3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €

4) Obnova užívacieho miesta pre hrob po 10-tich rokoch na ďalších 10 rokov
a) jedno hrobové miesto
b) za každé ďalšie hrobové miesto
c) detský hrob ( dieťa do 10 rokov)
d) urna

3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €

