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OBEC RAKOVÁ 

 
 

VŠEOBECNE    ZÁVAZNÉ    NARIADENIE   OBCE   RAKOVÁ  
 

o správe a prevádzkovaní cintorínov a domu smútku (domu Nádeje v Rakovej) 
 
 
Obec Raková v súlade s ustanovením § 6 ods. 1,  § 4 ods.3 písm. e, zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 46/85 Zb. 
o postupe pri úmrtí a pohrebníctve    v y d á v a    toto nariadenie:  
 

 
PRVÁ ČASŤ 

Cintorínsky poriadok 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Úcta k pamiatke zosnulých a k ich pozostalým a spoločenské poslanie cintorínov 
určených k pietnemu aktu pochovávania zomrelých alebo ukladania ich spopolnených 
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazuje, aby cintoríny 
a urnové háje  boli stále udržiavané a v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilým ľudským 
vzťahom a aby sa súčasne dbalo na všetky zdravotné a iné predpisy.  

 
§ 2 

Rozsah platnosti 
 

(2) Toto všeobecne záväzne nariadenie sa vzťahuje na dom smútku a všetky cintoríny na 
území obce Raková.  
 

§ 3 
Správa domu smútku a cintorínov a ich prevádzkovanie 

 
(1) Správcom domu smútku a cintorínov na území obce Raková je Organizácia pre kultúru 
a verejné služby Raková. Správca ako prevádzkovateľ domu smútku a cintorínov 
zabezpečuje činnosti v zmysle tohto nariadenia. 
(2) Prevádzkovateľ je povinný:  
(a) starať sa o poriadok v dome smútku a na cintorínoch  
(b) viesť evidenciu všetkých existujúcich hrobov na cintorínoch  
(c) viesť evidenciu novopostavených hrobov na všetkých cintorínoch  
(d) viesť evidenciu a udržiavať v poznateľnom stave vojenské hroby z I. a II. svetovej vojny 
v súlade s medzinárodnou dohodou (vyhl. MZV 65/1954 z 15.11.1954) 
(e) otvárať a zatvárať dom smútku podľa potreby  
(f) sprístupniť pozostalým priestory DS k vykonaniu pobožnosti alebo k občianskemu vzdaniu 
úcty pred samotným aktom  
(g) zabezpečiť funkčnosť chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia, prevádzku vodných 
zdrojov v budove i mimo nej, prevádzku ozvučenia a  bežnú údržbu budovy a  areálu 
cintorína  
(h) vymeriavať miesta hrobov na základe spracovanej mapy cintorína v súlade s týmto VZN  
(i) zabezpečiť výkopové práce, úpravu okolia a samotný úkon uloženia telesných 
pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými  
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(j) pri nahlásení úmrtia ponúknuť pozostalým všetky služby spojené s obradom v dome 
smútku s možnosťou  zabezpečiť ozvučenie pohrebného aktu  
(k) upozorniť pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť 
cintorína a vyžadujú nutné opravy resp. odstránenie závad (zlomené náhrobníky, rozpad 
betónových rámov a pod.)  
(l) určiť skládku suchých kvetov a vencov a dbať, aby okrem týchto skládok sa po cintoríne 
nevytvárali iné  
(m) obmedziť vstup na cintorín motorovým vozidlám a mechanizmom mimo výnimky udelenej 
na vstup prevádzkovateľom  
(n) zabezpečiť vývesnú skrinku oznamujúcu úmrtie, deň a miesto pohrebu  

§ 4 
Usporiadanie pohrebov 

 
(1) V dome smútku sa môžu usporiadať akékoľvek druhy pohrebných obradov t.j. občianske 
a cirkevné. 
 

§ 5 
Pochovávanie 

 
(1) O tom, na ktorom mieste bude podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje 
prevádzkovateľ pohrebných a cintorínskych služieb po dohode s pozostalými. 
(2) Telá zosnulých osôb vo vlastnom obvode obce (mimo zdravotných zariadení) musia byť 
umiestnené do 8 hodín po prehliadke mŕtveho v miestnosti domu smútku pre dočasné 
umiestnenie zosnulých (chladiace zariadenie). Do doby 8 hodín sa nezapočítava doba medzi 
22,00 hod. a 6,00 hod.  
(3) Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od 
úmrtia, resp. podľa obhliadajúceho lekára. Pred pohrebom treba preukázať, že bola 
vykonaná prehliadka zosnulého, prípadne pitva a že bola matrikou podaná správa 
o výsledku prehliadky. 
(4) Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za 
života zvolil podľa možnosti je potrebné požiadavke vyhovieť. Ak si zosnulý za svojho života 
neurčil priamo ani nepriamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb objednáva.  
 

§ 6 
Prepožičanie miesta pre hrob, hrobku alebo urnu 

(1) Prevádzkovateľ cintorína je povinný prepožičať: 

(a) miesto na hrob minimálne na tleciu dobu (15 rokov) od prvého uloženia zosnulého 
(b) miesto na urnu na 20 rokov od prvého uloženia 
(c) miesto na hrobku na 20 rokov a stavba musí byť ukončená do 1 roka, inak nárok na 
miesto zaniká. 

(2) O prvom prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná dohoda medzi prevádzkovateľom 
cintorína a objednávateľom. Na základe tejto dohody, v medziach určených týmto poriadkom 
má objednávateľ právo: 

(a) zriadiť na tomto mieste hrob alebo hrobku 
(b) uložiť do hrobu telo mŕtveho 
(c) upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu) v súlade 
s estetickým vzhľadom cintorína. 
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(3) Prepožičaním vzniká nárok na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvý krát 
prepožičané. 
(4) Právo na miesto môže previesť len prevádzkovateľ cintorína a to na písomný návrh 
oprávneného, v prípade smrti na návrh dediča oprávnenej osoby a to iba na osobu jemu 
blízku, ktorá sa preukáže príslušnými dokladmi (§ 116 obč. zákonníka). 
(5) Dohody o prevode práva oprávneného na miesto s treťou osobou nie sú pre 
prevádzkovateľa cintorína záväzné. 
(6) Právo na miesto sa preukazuje: 

(a) v starších prípadoch evidenciou prevádzkovateľa cintorína a dokladom o zaplatení 
poplatku za prepožičanie miesta alebo iným hodnoverným dokladom (písomná zmluva, 
dohoda)  
(b) v nových prípadoch písomnou dohodou alebo potvrdením o zaplatení poplatku podľa 
cenníka v čase pohrebu. 

(7) Rovnaké podmienky platia aj pre prepožičanie toho istého miesta na uloženie tela 
mŕtveho pre ďalšiu osobu. 
(8) Dĺžku tlecej doby pri zriadení nových pohrebísk určí na základe výsledkov 
hydrogeologického prieskumu regionálny hygienik. Táto doba nesmie byť kratšia ako 10 
rokov. V obci Raková je dĺžka tlecej doby 15 rokov. 
(9) Ak to pomery na cintoríne umožňujú prevádzkovateľ cintorína prepožičia miesto na 
cintoríne i na dlhšiu dobu na základe žiadosti pozostalých.  
(10) V prípade, že pomery na cintoríne neumožňujú prepožičanie miesta na dlhšiu dobu, 
prevádzkovateľ  je povinný o tomto včas upovedomiť toho, komu bolo miesto prepožičané.   
(11) Nik nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Prevádzkovateľ cintorína ale môže 
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva. 
(12) Prevádzkovateľ cintorína je povinný mať plán cintorína a viesť v ňom evidenciu 
pochovaných miest a evidenciu voľných miest a v prípade požiadania dovoliť občanom 
nahliadnuť do plánu. 

 
§ 7 

Ukladanie telesných pozostatkov do zeme 

(1) Mŕtvi sa ukladajú do zeme po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do 
spoločného hrobu (napr. epidémia). 
(2) Prevádzkovateľ cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, kto má miesto 
prepožičané dovoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie telá (spravidla príbuzných - 
manžel, manželka, rodič, dieťa) nad sebou. Pri pochovaní nad seba musí byť dodržaná 
stanovená hĺbka určená regionálnym hygienikom. Pokiaľ neuplynie tlecia doba, je potrebný 
súhlas regionálneho hygienika. 
(3) Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho je 160 cm. Pre hrob na dvojité 
pochovávanie je hrob pri prvom pochovávaní prehĺbený na 200 cm. 
(4) Telá zosnulých ukladajú do hrobu osoby určené prevádzkovateľom cintorína alebo osoby 
z rodiny zosnulého. 

 
§ 8 

Exhumácia 

(1) Pred uplynutím tlecej doby telo zosnulého je možné vyňať zo zeme z úradnej moci alebo 
na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno vykonať len so súhlasom regionálneho hygienika 
za prítomnosti prevádzkovateľa cintorína. Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať 
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len výnimočne zo zvlášť závažných dôvodov, a to len vtedy, ak sa osoby blízke mŕtvemu 
o nej dohodli. 
(2) Telá zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať spravidla pred 
uplynutím 2 rokov od pohrebu. 

§ 9 
Ukladanie spopolnených pozostatkov 

(1) Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého vysloveného za jeho života, 
prípadne podľa priania objednávateľa pohrebu, v urne, alebo voľne na mieste určenom 
prevádzkovateľom cintorína. 

 
§ 10 

Stavby na cintoríne 

(1) Výstavbu rámov hrobových miest zabezpečuje prevádzkovateľ po dohode z užívateľom. 
(2) Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobky, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas 
prevádzkovateľa cintorína. Tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je podľa 
osobitných predpisov potrebný. 
(3) Prevádzkovateľ  umožní realizáciu stavby (hrobky, rámu) po uhradení poplatku 500 Sk na 
jednu stavbu. Prevádzkovateľ umožní po uhradení poplatku stavebníkovi odber vody 
a elektrickej energie na realizáciu stavby. 
(4) Pri realizácii stavby sa stavebník musí riadiť pokynmi prevádzkovateľa cintorína, najmä 
pokiaľ ide o tvar, rozmery a umiestnenie:  

(a) základy musia byť vykopané a dimenzované na únosnosť pôdy. Hĺbku základu určí 
prevádzkovateľ  
(b) pochovávacia plocha (vnútorný rozmer rámu) musí byť v rozmeroch  
- pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm 
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm 
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm  
- pre miesto na uloženie urny minimálne 50 cm x 50 cm 

(5) Uličky medzi hrobmi musia byť v súlade s projektom cintorína. 
(6) Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine. Výška obruby hrobov má byť 50 
cm, vonkajšia dĺžka obruby 260 cm, vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 120 cm, pre 
dvojhroby 240 cm. 
(7) Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu 
a zabezpečiť likvidáciu vzniknutého odpadu. 
(8) Odstraňovať vybudované stavby je možné len so súhlasom prevádzkovateľa cintorína.  

 
§ 11 

Stromy a kríky na cintoríne 

(1) Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa cintorína. 
(2) Likvidáciu vyrastených drevín je možné vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa 
cintorína, pričom dbať aby pri likvidácii nedošlo k poškodzovaniu hrobov. Po ukončení prác je 
občan povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu a odstrániť zbytky drevín. 
(3) Stromy a kry, ktoré lemujú cintorín a zasahujú do priestoru cintorína odstraňuje na 
základe príslušného povolenia prevádzkovateľ cintorína.  
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§ 12 
Lavičky na cintoríne 

(1) Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len so súhlasom prevádzkovateľa cintorína. 
Prevádzkovateľ určí rozmery, tvar a spôsob upevnenia.  

§ 13 
Práce na cintoríne 

(1) Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby – príbuzní vykonávať drobné práce 
na udržiavanie a skrášľovanie miesta – sadenie kvetov, polievanie, čistenie. 

§ 14 
Starostlivosť o prepožičané miesto 

(1) Prepožičané miesto je užívateľ povinný udržiavať v riadnom stave. 
(2) Ak prevádzkovateľ cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve 
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. 
(3) Zvädnuté kvety, kytice, vence, prípadne ináč znehodnotené ozdoby je užívateľ povinný 
ukladať na miestach určených prevádzkovateľom cintorína. 
(4) Zvädnuté alebo znehodnotené kytice a iné netrvalé ozdoby (vence) je prevádzkovateľ 
cintorína oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť. 

§ 15 
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku 

(1) Ak uplynula doba, na ktorú je prevádzkovateľ cintorína povinný prepožičať miesto (§ 6 
tohto nariadenia), zanikne právo, ak:  

(a) cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo uzatvorená 
(b) prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave  
(c) ten, komu bolo miesto prepožičané, nepožiada o predĺženie a nezaplatí poplatok za 
ďalšie prepožičanie miesta  
(d) Prevádzkovateľ cintorína je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť 
oprávneného na tieto skutočnosti.  

(2) Keď zanikne právo na miesto, prevádzkovateľ cintorína vyzve toho komu bolo miesto 
prepožičané, aby do 6 týždňov odstránil náhrobky, rámy a ostatné trvalé ozdoby. Ak sa tak 
nestane, odstráni a uskladní ich prevádzkovateľ cintorína na náklady toho, komu bolo miesto 
prepožičané. Ak sa do 1 roka po zániku práva k týmto veciam vlastník neprihlási, naloží sa 
s tým ako s vecou nikomu nepatriacou.  
(3) Hroby, hrobky a urny, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že majú kultúrnu hodnotu 
alebo historický význam, nesmú byť odstraňované ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto 
prepožičané.  
(4) O zrušení pohrebísk platia ustanovenia zákona č. 470/2005  Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

§ 16 

(1) Svetlá (sviečky) na cintoríne sa môžu rozsvecovať, len keď sú umiestnené vo svietidlách 
alebo sú iným vhodným spôsobom zabezpečené. 



 6 

§ 17 
Prístup na cintoríny 

(1) Cintoríny sú verejnosti prístupné v letnom období apríl – november denne od 8,00 – 
20,00 hod., v zimnom období december – marec denne od 8,00 – 18,00 hod. Deťom 
mladším ako 10 rokov je vstup na cintoríny dovolený len v spoločnosti dospelej osoby. 

§ 18 
Správanie sa na cintoríne 

(1) Návštevníci cintorína sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Nie 
je dovolené robiť hluk, ohadzovať odpadky, vodiť psov, fajčiť a podobne. 

 
  

DRUHÁ ČASŤ 
 

§ 19 
Prevádzkovanie domu smútku 

 
(1) Dom smútku je určený pre dôstojné rozlúčenie sa so zomrelými.  
(2) Prevádzkovateľ DS je povinný:  

(a) prijať rakvu so zomrelým k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení  
(b) zabezpečiť dôstojnú rozlúčku po dohode s pozostalými  
(c) viesť evidenciu o prijatí zomrelého s údajmi uvedenými v listine o prehliadke zomrelého  
(d) dohliadnuť, aby rakva prijatá k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení bola 
vybavená potrebnými údajmi  
(e) dbať o to, aby nedošlo k zámene zomrelých  
(f) dodržiavať čistotu, poriadok a dezinfekciu, riadne vetranie v smútočnej sieni 
a v hygienických zariadeniach  
(g) zabezpečiť, aby bol verejne prístupný plán hrobových miest.  
(h) zabezpečiť pri obradoch v priestoroch určených pre verejnosť primerané vetranie, aby 
hlavne v letných mesiacoch nedošlo k šíreniu nepríjemného zápachu  
(i) zabezpečiť pred rozlúčkou identifikáciu zomrelého, jeho vystavenie, aranžovanie 
vencov, kytíc, spôsob ich presunu po obrade, živú reprodukovanú hudbu, príp. iné  
(j) dodržať podmienky určené k spopolneniu rakiev 

§ 20 
Povinnosti pracovníkov zabezpečujúcich pohrebné služby 

(1) Pri styku s pozostalými a účastníkmi rozlúčky vystupovať slušne a ochotne. 
(2) Mať primerané a slušné oblečenie a upravený vzhľad. 
(3) Zachovávať pietu k zomrelým.  
(4) Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone 
zamestnania. 

§ 21 
Preberanie zomrelých 

(1) Každá rakva musí byť označená štítkom s uvedením mena a priezviska, osobných dát 
a miestom úmrtia zomrelého. Neoznačené rakvy nie je možné prijať. Každá prijatá rakva sa 
ihneď zaeviduje. 
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(2) Prevádzkovateľ skontroluje, či údaje na štítku súhlasia s údajmi na listine o obhliadke 
zomrelého. 
(3) Ak z listu o obhliadke zomrelého je zrejmé, že sa jedná o úmrtie na infekčnú chorobu, 
označí sa štítok na rakve červenou farbou.  
(4) Prevádzkovateľ zodpovedá za prevzatie, uloženie v chladiacom zariadení, 
bezporuchový chod chladiaceho zariadenia, príp. odovzdanie rakvy na kremáciu, alebo na 
prevoz, za riadnu evidenciu pri preberaní a odovzdaní, vrátane cenných vecí. 

§ 22 
Úpravy rakvy a tela zomrelého 

(1) Telo zomrelého musí byť uložené v samostatnej rakve, ktorá :  

(a) pre pochovanie do zeme a pre kremáciu musí byť vyhotovená z dreva  
(b) pre uloženie v hrobke mala by byť kovová, vyhotovená z tenkého zinkového plechu  
(c) musí mať potrebnú dĺžku, šírku a výšku  
(d) pre kremáciu nesmie mať ozdoby z nespáliteľných hmôt  

(2) Telo zomrelého na infekčnú chorobu alebo telo v rozklade, neúplne zotleté exhumované 
ostatky a telo zomrelého prepravované na veľkú vzdialenosť musí byť umiestnené v kovovej 
vložke, nepriepustne zatavenej cínom, uloženej v rakve 
(3) Závady odstraňuje prevádzkovateľ na trovy objednávateľa. 
(4) Zomrelý je dočasne uložený v chladiacom zariadení resp. v miestnosti s chladiacim 
boxom. 

§ 23 
Rozlúčka a overenie totožnosti zomrelého 

(1) Na požiadanie pozostalých pred rozlúčkou bude zosnulý vystavený. 
(2) Otvorenie rakvy sa nepovolí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri 
pokročilom stave rozkladu tela. 
(3) V sporných prípadoch otvorenie rakvy môže povoliť Štátny zdravotný ústav na základe 
žiadosti pozostalých, podanej 24 hodín pred rozlúčkou. Jeden opis žiadosti obdrží 
prevádzkovateľ pohrebných služieb. 
(4) Pracovníci pohrebných služieb alebo iné osoby vrátane príbuzných nemôžu odnímať 
šperky, drahé kovy, ktoré sú súčasťou tela zomrelého, okrem prípadov podľa § 21. 

§ 24 
Smútočný obrad 

(1) Deň a hodinu rozlúčky dohodne prevádzkovateľ s pozostalými. 
(2) Prevádzkovateľ umožní vyvesiť na obvyklom mieste oznam o úmrtí a čase rozlúčky. 

   
§ 25 

Vstup a správanie sa v dome smútku 

(1) Prevádzkovateľ domu smútku vyvesí úradné hodiny pre verejnosť. 
(2) Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený len v dňoch, v ktorých sú rozlúčky. Deťom 
do 10 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby. 
(3) Návštevníci sú povinní dodržiavať pietu miesta, nesmú robiť hluk, fajčiť, odhadzovať 
odpadky, vodiť zvieratá a inak rušiť smútočný obrad. 
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§ 26 
Organizovanie smútočného obradu 

(1) Prevádzkovateľ zabezpečí dôstojnú úroveň smútočnej rozlúčky v súlade s požiadavkou 
objednávateľa pohrebu. 
(2) Prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu a úpravu rozlúčkovej miestnosti, stará sa 
o interiérovú zeleň, ako aj o jej vhodný výtvarný doplnok. Rakva so zosnulým musí byť po 
dohode vystavená včas a dôstojne. 

 
TRETIA ČASŤ 

                                                                     
§ 27 

Kontrola nariadenia 
 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce (kontrolór, poslanci, komisia), 
orgány Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a iné príslušne kontrolné orgány. 
(2) Za nedodržanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia bude porušovateľ 
postihnutý v zmysle príslušných predpisov. 

§ 28 
Záverečné ustanovenia 

(1) Prevádzkovateľ pohrebných a cintorínskych služieb sa bude riadiť poplatkami, ktoré 
tvoria prílohu tohto VZN, v prípadoch neuvedených v tomto VZN bude postupovať v zmysle 
zákona 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a predpisov. 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie 
číslo 01/2005 zo dňa 25.2. 2005. 
(3) Uznesením obecného zastupiteľstva č.23/2005 zo dňa 12.9. 2005, sa dom smútku 
v Rakovej premenoval na Dom  Nádeje. 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 
Rakovej dňa 24.10. 2007, zmenené a doplnené uznesením č. 23/2005 zo dňa 12.9.2005 a 
uznesením 17/2008 zo dňa 11.12.2008 na základe §11 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení. 
(5) V zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 
26.11.2008 a zvesené dňa 8.12.2008 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle 
§6 ods. 8 zákona č. 396/1990 o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené 15.12.2008 
a zvesené 31.12.2008 po zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
(6) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 
dňom 1.1.2009.  

 

 

 

 

Anton  Heglas 
starosta obce 
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Príloha č.1:  

      Poplatky za cintorínske a pohrebné služby na území obce Raková. 

 
Druh úkonu 

 Poplatok   

prepožičanie miesta pre hrob na 15 rokov   35 € (1 054,41 Sk) 

prepožičanie miesta pre hrobku na 15 rokov   125 € (3 765,75 Sk) 

prepožičanie miesta pre detský hrob na 15 rokov   10 € (301,26 Sk) 

prepožičanie urnového miesta na 15 rokov  20 € (602,52 Sk) 

prenájom obradnej siene   10 €/obrad (301,26 Sk) 

prenájom obradnej siene na iný účel  7 €/ deň (210,88 Sk) 

výkop hrobu pre jedno pochovanie 160 cm  83 € (2 500,45 Sk) 

Výkop hrobu pre dvojité pochovanie 200 cm  100 € (3012,6 Sk) 

Chladiarenské zariadenie  7 € / deň (210,88 Sk) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


