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Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Nová Polhora toto 

 

 

 

 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ã Z N É   N A R I A D E N I E 

č. 04/2012 

o cintorínskych poplatkoch ako aj o ostatných poplatkoch 

 

 

 

 

na území obce NOVÁ POLHORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. časť – Úvodné ustanovenia 

 

Čl. 1 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania poplatkov na území obce Nová Polhora. 

 

2) Obec Nová Polhora na svojom území ukladá tieto poplatky: 
a) cintorínske poplatky, 

b) ostatné poplatky. 

 

3) Cintorínske poplatky a ostatné poplatky sa vyberajú ihneď do pokladne obecného úradu, 

pokiaľ to nie je stanovené inak týmto VZN. 

 

 

II. časť – Cintorínske poplatky 

 

Čl. 2 

Cintorínske poplatky 

 

Užívane hrobového miesta 

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa 

preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska , ak 

údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ 

písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží 

čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto užívať. 

 

2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu 

iba prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

3) 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, nesmie byť vypovedaná skôr ako po 

uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

 

4) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských 

pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené 

ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov. 

 

5) Nájomné sa odvádza prevádzkovateľovi pohrebiska – obci. 

 

6) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 

dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási prvý. 

 

 

 

 

 

 

 



Výpoveď nájomnej zmluvy 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 

ďalšiu dobu, 

b) sa pohrebisko zruší, 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

 

2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1 

písm. a) a b) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na náklady 

obce preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

 

3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 

zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace pred dňom: 

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť, 

b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

 

4) Ak mu nie je známa adresa, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

 

5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 

písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa odkedy nebolo 

zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do 1 roka 

odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej 

lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe 

 

6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste 

obvyklom na pohrebisku. 

 

Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa odkedy nebolo nájomné zaplatené. 

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s 

označením, že ide o 5-ročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po 

uplynutí výpovednej lehoty, prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. 5. 

 

Sadzby za jednotlivé typy hrobových miest na dobu desať rokov: 

a) jednohrob 110 x 245 cm       17,00 € 

b) dvojhrob 210 x 245 cm      34,00 € 

c) trojhrob 310 x 245 cm       51,00 € 

d) detský hrob 80 x 140 cm, 90 x 200 cm       7,00 € 

e) urna            3,50 € 

f) prepožičanie hrobového miesta pre zosnulého 

bez trvalého pobytu v obci    250,00 €      

g) uloženia pozostatkov zosnulého bez trvalého 

pobytu v obci na hrobové miesto prenajaté  

občanom obce      100,00 € 

h) uloženia urny ostatkov zosnulého 

bez trvalého pobytu v obci      34,00 € 

i) Pri presiahnutí stanovenej šírky hrobového miesta o viac ako 50 cm bude počítaná 

sadzba ako u viac početnejšieho hrobového miesta. 

 

 



III. časť – Ostatné poplatky 

 

Čl. 3 

Ostatné poplatky 

 

Obec na základe tohto VZN vyberá tieto poplatky: 
a) vyhlásenie v miestnom rozhlase            5,00 € 

b) poplatok za Kultúrny dom: 

 pre občanov obce a organizácie so sídlom v obci 150,00 € 

 pre občanov bez trvalého pobytu v obci, resp.  

pre organizácie so sídlom mimo obce   190,00 € 

 kar, prezentácie       35,00 €  

 oslavy narodenín       35,00 € 

c) poplatok za KUKA nádobu = nákupnej cene  

d) poplatok za prenájom materiálu na akciu mimo obecných priestorov: 

 kuchynský riad        10,00 € 

 stôl            1,00 € / ks 

 stolička           0,35 € / ks 

 

 

IV. časť – Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Čl. 4 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Správu poplatkov vykonáva Obec Nová Polhora prostredníctvom starostu obce 

a zamestnancov poverených starostom Obce Nová Polhora. 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nová Polhora sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Novej Polhore a to dňa 14.12.2012 uznesením č. 66/2012. 

 

2) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Novej Polhore. 

 

3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013  

 

 

 

 

V Novej Polhore dňa 26.11.2012 

 

 

 

Anton Šimčák 

 starosta obce 

 


