DODATOK č. 1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2008 obce Telgárt
ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Obecné zastupiteľstvo v Telgárte na svojom zasadnutí dňa 4.12.2008 prijalo v súlade
s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní, (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov(ďalej len zákon o pohrebníctve), dodatok k všeobecnému záväznému
nariadeniu, ktorým sa dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce
Telgárt

Článok 1
Užívanie hrobového miesta

Bod 1.
Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za
služby ( správu a údržbu pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku,
zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody), poskytované s užívaním hrobového mista
za:
a) jeden jednoduchý hrob 1,6,- € / 50,- Sk za obdobie jedného kalendárneho roka
b) jeden hrob s betónovou obrubou (hrobka) 1,6,-€ / 50,- Sk za obdobie jedného
kalendárneho roka
c) dvojhrob jednoduchý vo výške 3,2,- € / 100,- Sk za obdobie jedného kalendárneho
roka
d) dvojhrob s betónovou obrubou (hrobka) vo výške 3,2.- € / 100 Sk,e) zloženie urny vo výške 1,6,- € / 50,- Sk za obdobie jedného kalendárneho roka.

Článok 12
Cenník služieb

Bod 1.
Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje tieto ceny:
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň
6,4,-€ / 200,- Sk
b) odmena správcovi bude vyplatená dohodou podľa odpracovaných hodín
c) manipulačný polatok 3,2,-€ / 100 Sk

Bod 2.
Za poskytovanie služieb na pohrebisku prevádzkovateľ určuje ceny:
a) kopanie hrobu ( vrátane zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy)
letné obdobie od 15.4. do 15.10.
- jednoduchý hrob 64,- € / 2.000,-Sk
- hĺbkový hrob ....................................
b) Kopanie hrobu ( vrátane zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy)
Zimné obdobie od 16.10. do 14.4.
- jednoduchý hrob 80,-€ / 2.500,- Sk
- hĺbkový .............................................
Bod 3.
Za vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko 6,4,- € / 200,- Sk
Článok 17
Záverečné ustanovenie

Bod 1.
Dodatok k Prevádzkovému poriadku bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2008.
Bod 2.
Tento dodatok k prevádzkovému poriadku nadobudol platnosť dňa 22.12.2008, súčinnosťou
od 1.1.2009.

Mgr. Mária Knižková
starostka obce

V Telgárte 2.1.2009

