
Dodatok č.1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2015 o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska a domu smútku v obci Paňovce 
 
 Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú ustanovenia Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v obci 
Paňovce nasledovne:  
 

Článok 2  
Základne pojmy 

 
 

Na účely tohto Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku ( ďalej len 
„prevádzkový poriadok“) sa dopĺňajú o dva body a to nasledovne: 
i) urnový hája je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských 

pozostatkov alebo ľudských ostatkov do zeme  
j)  urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme 
 

Článok 7  
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov  

 
 

11) Pri pochovávaní rovno do zeme bez krypty, kde hrob bude pokrytý iba zelenou 
trávou a bude mať iba náhrobný kameň sa ďalšie  hrobové miesto pre blízke osoby 
nerezervuje. Pochováva sa zaradom.   
 

Článok 10 
Povinnosti nájomcu hrobového miesta  

 
 

4) Nájomca hrobového miesta,  kde je rakva uložená rovno do zeme. Na hrobe je 
uložený iba náhrobný kameň a povrch hrobu je pokrytý trávou. Pri takomto spôsobe 
pochovávania sa na hroboch nesmú ukladať kvety, vence  a iné ozdoby. Kahanec so 
sviečkou môže byť uložený pri náhrobnom kameni. Prevádzkovateľ pohrebiska je 
oprávnený tieto veci aj sám odstrániť. 
    
 

Článok 20 
Cenník služieb  

 
1. Nájom za hrobové miesto: 

a) nájom za hrobové miesto na jeden hrob pre občana s trvalým pobytom na 
dobu 10 rokov          17,00 € 

b) nájom za urnové miesto na uloženie urny do zeme pre  občana s trvalým 
pobytom na dobu 10 rokov        17,00 € 

c) nájom za hrobové miesto k postaveniu hrobky pre občanov s trvalým pobytom 
na dobu 10 kovov         70,00 € 

d) nájom za hrobové miesto k postaveniu hrobky pre cudzích občanov na dobu 
10 rokov          140,00 € 



e) uloženie urny k svojím príbuzným pre cudzích občanov je  jednorazový 
poplatok           100,00 €  

f) uloženie truhly do nového hrobu pre cudzích občanov je jednorazový poplatok          
          100,00 € 

g) prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý začatý deň  
           07,00 € 

h) zverejnenie pohrebu v miestnom rozhlase     02,00 € 
i) hudba – CD v dome smútku       02,00 € 
j) cintorínsky poplatok       04,00 € 

            
 

 
Článok 21 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Tento dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska 
a Domu smútku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Paňovciach dňa 
06.12.2016  a nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní od jeho zverejnenie na 
úradnej tabuli.  

2) Tento dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 nadobúda účinnosť dňom: 21.12.2016    
 
 
 
 

 

         Ing. Rozália Juhászová 

starostka obce 


