
Obec Lada na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom 

znení neskorších predpisov vydáva 

 

N Á V R H 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 2/2023, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 1/2020 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Lada 

 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

obce Lada sa mení a dopĺňa takto: 

 

Článok 19 sa mení a znie takto: 

 

Článok 19 

Cenník služieb pohrebiska 

 

Výška úhrad za služby sa určuje nasledovne: 

 

a) použitie chladiaceho zariadenia – deň (aj započatý)       10,00 eur 

b) za použitie Domu smútku – len pohrebný obrad 

občan Lady      15,00 eur + spotreba elektrickej energie 

cudzí občan                                                           30,00 eur + spotreba elektrickej energie 

c) nájom za hrobové miesto za obdobie 25 rokov 

- dospelí             15,00 eur 

d) nájom za hrobové miesto dvojhrob za obdobie 25 rokov  

     - dospelí                                                                                                                  30,00 eur 

e) nájom za hrobové miesto za obdobie 25 rokov – deti       10,00 eur

  

f) nájom za hrobové miesto – americké pochovávanie       30,00 eur  

h) vstup na cintorín pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce všetky druhy  kamenárskych 

prác a exhumáciu                                                                                         10,00 eur 

 

 

II. 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

obce Lada č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska bol vyvesený na úradnej tabuli 

od 06.03.2023 do............... . 



2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce 

Lada č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Lade dňa ........................ uznesením č. ................... . 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ...................... . 

 

 

 

V Lade, dňa 06.03.2023 

 

 

 

 

        Ing. Milan Hudák 

          starosta obce 

 

 

 

 

 


