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Dodatok č. 1 

Prevádzkového poriadku 
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Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  v  Kovarciach  č. 7/2010 písm. A/ bod 5.,   dňa  5.11. 2010 

Vyvesené na úradnej tabuli  od 6.11.2010 do 20.11.2010 

Účinnosť od 21.11.2010 



Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach v súlade s § 19 ods. 6  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  schvaľuje 

  

DODATOK č. 1 

Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kovarce  

 

Článok IX 

Cenník služieb 

 

Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska Obce Kovarce sa mení: 

Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony: 

1. Prepožičanie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu 

(bez ohľadu na vek zomrelého) na dobu 10 rokov /jednorázový poplatok/: 

- jednohrob                                     5,00 € 

- dvojhrob                                     10,00 € 

- trojhrob                                       15,00 € 

 

            Obnovenie (predĺženie) užívacieho práva na miesto na hrob alebo urnu (bez ohľadu na 

             vek pochovanej osoby) na dobu 10 rokov: 

- jednohrob                                     5,00 € 

- dvojhrob                                      10,00 € 

- trojhrob                                       15,00 € 

 

2. Prepožičanie miesta na postavenie hrobky na dobu 50 rokov: 

- jednohrob                                     40,00 € 

- dvojhrob                                       80,00 € 

 

Obnovenie (predĺženie) užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka na dobu 

30 rokov: 

 - jednohrob                                     24,00 € 

- dvojhrob                                        48,00 € 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia „Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kovarce“ zostávajú 

nezmenené. 

2.   Dodatok č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kovarce bol schválený Obecným 

      zastupiteľstvom v Kovarciach na zasadnutí dňa 5.novembra 2010 uznesením číslo 7/2010  

      písm. A/ bod. 5. 

3. Dodatok č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kovarce nadobúda účinnosť 15-

tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kovarce. 

 

 

                                                                                                  Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                  starostka obce Kovarce 

 

 
 

Dodatok č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kovarce 

Vyvesený dňa:  6.11.2010 

Zvesený dňa:   20.11.2010 

Účinnosť od:   21.11.2011 



 

 

 

Návrh  

Dodatok č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kovarce 

vyvesený dňa: 14.10.2010 

dátum lehoty na pripomienkovanie do: 25.10.2010 

zvesený dňa: 31.10.2010 

 

 

 


