
Obec Klokočov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) g) a n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. vydáva tento 

NÁVRH 

Dodatok č. 2 
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve 

a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 
 

Článok 1 
 

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove sa mení 
takto: 

9. 
Cenník poplatkov a služieb, 

ktorý znie nasledovne: 
 
1. Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia  6,00 € / deň, ako i za každý začatý deň 
2. Poplatok za čistenie chladiaceho zariadenia  6,63 € 
3. Poplatok za prenájom miesta na detský hrob  5,00 € na dobu 10 rokov 
4. Poplatok za prenájom miesta na hrob             10,00 € na dobu 10 rokov 
5. Poplatok za prenájom miesta na dvojhrob            20,00 € na dobu 10 rokov 
6. Poplatok za prenájom miesta na trojhrob            30,00 € na dobu 10 rokov 
7. Poplatok za prenájom miesta na uloženie urny 8,00 € na dobu 10 rokov 
    o rozmere maximálne 1 m2 
 
8. Výšku ceny za ostatné služby, ktoré poskytujú priamo pohrebné služby a súvisia s pochovávaním 
zomrelých, prípadne exhumáciou si pozostalí dojednávajú priamo u vybratej pohrebnej služby. 
 

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve   
a Prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 
v znení Dodatku č. 1, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 24.05.2018, 
ostávajú  nezmenené. 
2.  Na dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve 
a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa .......................... 
3.  Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve    
a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove     
nadobúda účinnosť dňa 01.04.2020 
 
 
            Jana Foldinová 
                                                                                                                        starostka obce 
 
Návrh Dodatku č. 2 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.02.2020 
Návrh Dodatku č. 2 zverejnený na webovom sídle obce dňa: 10.02.2020 
Začiatok lehoty na pripomienkovanie:   10.02.2020 
Ukončenie pripomienkového konania:   24.02.2020 


