
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu obce – prevádzkový poriadok 

pohrebiska v obci Korňa zo dňa 23.2.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku č. 1 k VZN prevádzkový poriadok pohrebiska vyvesený na úradnej tabuli 

a web. stránke dňa:  30.9.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu dodatku od 30.9.2022 do (vrátane): 14.10.2022 

Vyhodnotenie predložených pripomienok k návrhu dodatku : 0 

Počet uplatnených pripomienok k návrhu: 0 

Návrh zvesený z úradnej tabule: 17.10.2022 

Schválený dodatok č. 1/2022 

Počet poslancov OZ Korňa: 9 

Počet prítomných poslancov na rokovaní: 7 

Dodatok č.1 k VZN prevádzkový poriadok pohrebiska vyvesený na úradnej tabuli obce Korňa 

dňa: 7.11.2022 

Dodatok zverejnený  na web. stránke dňa: 7.11.2022 

Dodatok  zvesený z úradnej tabule dňa: 

Dodatok č.1 k VZN prevádzkový poriadok pohrebiska nadobúda účinnosť dňom:  1.1.2023 

 



Obec Korňa v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pre uplatnenie zákona č. 131/2010 o pohrebníctve vydáva 

 

 Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce – prevádzkový poriadok 

pohrebiska v obci Korňa zo dňa 23.2.2018 sa mení v časti: 

 

Čl.  14 

Poplatky a spôsob platenia poplatkov 

V článku 14 odstavec 1 sa ruší a nahrádza sa novým textom , ktorý znie 

 

1. Za služby poskytované v rámci pohrebiska účtuje obec poplatky a to: 

prenájom domu smútku vo výške: 10 € za každý aj začatý deň 

použitie chladiaceho zariadenia vo výške: 5 € za každý aj začatý deň 

poplatok za prenájom hrobového miesta: 

 jednohrob na 10 rokov vo výške : 30 € 

dvojhrob na 10 rokov vo výške: 60 € 

trojhrob na 10 rokov vo výške: 90 € 

detský hrob na 10 rokov vo výške: 20 € 

urnový háj: urnový hrob maximálne na 4 urny na 10 rokov vo výške: 20 € 

 

Čl. 16 

Úprava hrobových miest a stavby na pohrebisku 

V článku 16 odstavec 2 sa dopĺňa takto: 

2. Súhlas na úpravu hrobového miesta / rámu, hrobu, náhrobku, urnového miesta / udeľuje 

prevádzkovateľ na základe žiadosti nájomcu. Bez súhlasu prevádzkovateľa sa nesmie žiadna 

stavebná úprava hrobu vykonať . Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta  tvorí prílohu 

tohto dodatku. 

 

Čl. 21 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Ostatné ustanovenia VZN obce Korňa – prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Korňa zo 

dňa 23.2.2018 ostáva nezmenený 



2/ Dodatok č. 1/2022 k VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Korňa bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 709/2022 dňa 21.10.2022. 

Dodatok č. 1/2022 nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

 

V Korni dňa 30.9.2022       

 

 

                                                                                          ................................................ 

                                                                             Ing. Marianna Bebčáková 

                                                                         starostka obce 

 

 


