Obec Plevník-Drienové
Príloha č. l/2010 k VZN č. 1/97
Poplatky za služby súvisiace s pohrebnými obradmi
Obecné zastupiteľstvo Plevník-Drienové stanovuje pre služby súvisiace s pohrebnými
obradmi nasledovné poplatky,
l. Poplatok za prepožičanie obradnej siene a rozlúčkový obrad..................................10,-Eur
V poplatku je zahrnuté:
- použitie chladiaceho zariadenia
- použitie ostatných miestností domu smútku vč.sociálneho zariadenia
- hra na varhany resp. reproduk. hudba
- vystavenie vencov a kytíc
- osvetlenie, vodné, el. energia
- upratanie po obrade
2. a/ Poplatok za vykopanie, zahádzanie a úpravu hrobu zabezpečovaného OcÚ:
rozmer hrobu 210 x 80 x 210 cm
70,-Eur
v zimnom období 1.11.do 30.3.
80,-Eur
b/ rozmer hrobu 210 x 80 x 170 cm
60,-Eur
v zimnom období
70,-Eur
Poplatky za služby sa platia zloženkou alebo v hotovosti na obecnom úrade najneskoršie
v nasledovný pracovný deň po konaní rozlúčky.
3. Poplatok za povolenie vybudovania obruby .................................................7,-Eur
4. Poplatok za prepožičanie miesta na cintoríne
a/ žijúcim osobám nad 60 rokov pre vybudovanie obrubníka za každé
miesto 2,-Eura / rok
Žijúce osoby do veku 60 rokov nemajú nárok na vybudovanie nového obrubníka
hrobového miesta
b/ za užívanie hrobu staršieho ako 20 rokov 10 Eur / 5 rokov / l miesto /
c/ za užívanie detského hrobu staršieho ako 20 rokov 5 Eur /5 rokov/ 1 miesto
d/ zosnulým, ktorí nemali trvalý pobyt v obci 35,- Eur
Poplatky podľa bodov l, 2 sa platia v deň ohlásenia pohrebu zosnulého.
Poplatky podľa bodu 4a sa platia do 31.januára príslušného roku.
Poplatok podľa bodu 4b a 4c platí jeden z pozostalých, alebo osoba, ktorá tento hrob
udržiava, pri podpise nájomnej zmluvy.
5. Príloha č. 1/2010 nahradzuje v plnom znení prílohu č. l /2008 k Dodatku č. 1VZN č. 1/97
zo dňa 30.10.2010
V Plevníku-Drienovom 25. 2.2010
Ing. Jozef Š t e n s
starosta obce
Účinnosť od l. 3. 2010

