Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 4/2022 zo dňa o poplatkoch za nájom hrobového a urnového miesta
Obec Ľubotice v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve
schvaľuje t o t o v š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e
Čl. I.
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za nájom hrobového a urnového miesta (ďalej
len „VZN“) upravuje prenechanie hrobového a urnového miesta za nájomné, výšku
nájomného a vzťahy s tým spojené. Vzťahuje sa na všetky fyzické osoby, nájomcov
hrobových a urnových miest.
Čl. II.
Nájomná zmluva
(1) Právo užívať hrobové a urnové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou sa
prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové alebo urnové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov.
(2) Podmienky vypovedania nájomnej zmluvy stanovuje § 22 zákona NR SR č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve.
Č. III.
Poplatky
(1) Poplatky za nájom hrobového a urnového miesta vyberá na základe uzatvorenej nájomnej
zmluvy Obec Ľubotice na obdobie 10 rokov.
(2) Cenník za nájom hrobových miest na cintoríne v Ľuboticiach:
a) detský hrob ............................................................................................................. 26,- €
b) jednohrob ............................................................................................................. 40,- €
c) dvojhrob ............................................................................................................. 66,- €
d) trojhrob ............................................................................................................... 93,- €
e) urnová schránka v kolumbáriu ................................................................................25,- €
f) rezervovanie jednohrobového miesta občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci
Ľubotice.. 50,- €
g) rezervovanie dvojhrobového miesta občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci
Ľubotice... 80,- €
Čl. IV.
Osobitné ustanovenia
(1) Na základe uznesenia č. 12/9/2008, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo poplatky za
hrobové miesta, začal obecný úrad v roku 2008 vyberať tieto poplatky na obdobie 10 rokov
vopred (t. j. do roku 2018).
(2) Poplatky za hrobové miesta uhradené pred rokom 2008 sa považujú za úhradu za hrobové
miesto do roku 2018, bez ohľadu na to, v ktorom roku boli uhradené.
(3) Poplatky uhradené za staré hrobové miesta po roku 2008 (oneskorená úhrada) sú úhradou
do roku 2018.
(4) Poplatky uhradené za nové hroby po roku 2008 sú úhradou na obdobie 10 rokov od roku,
v ktorom boli uhradené.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o poplatkoch za nájom hrobového miesta uznieslo dňa 24.10.2022.
Čl. V.
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023

V Ľuboticiach dňa: 24.10.2022

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

