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NÁVRH – Doplnku č.3 Všeobecne záväzného nariadenia  č. 1/2011 
Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy 

 
 

Číslo 1/2011 
 

 

 

  

  Mesto Krompachy na základe § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a s 
použitím § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva Doplnok  č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy (ďalej len „Doplnok“). 

 

Tento doplnok mení ustanovenia  § 19 ods. 1.   Všeobecného záväzného nariadenia  
č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy  -  Cenník služieb takto: 

 „1.  Za prenajatie hrobového miesta na cintoríne na obdobie 10 rokov sa stanovujú tieto 
ceny: 

a) Jednohrobové  miesto a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov -  
50,00 € 

b) Dvojhrobové miesto a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov –  
90 € 

c) Trojhrobové miesto a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov –  
120 € 

d) Štvorhrobové  miesto a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov – 
160 € 

e) Päťhrobové  miesto a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov –  
180 € 

f) Urna a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov – 25 € 
g) Detský hrob  do 10 rokov a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 rokov 

– 25 € 
h) Kolumbárium (slúži na uskladnenie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest 

na uloženie urny s popolom) a obnovenie/predĺženie/užívacieho práva na ďalších 10 
rokov – 120,00 €“ 

 

Na tomto doplnku č. 3/ sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasadnutí 
dňa .................., Uznesením č. .................. 
 
Tento doplnok č.3  nadobúda účinnosť od 1.1.2022. 
 
 
V Krompachoch dňa  
 

                                                
                 Ing. Iveta Rušinová v. r. 

                                                        primátorka mesta 


