Všeobecne záväzné nariadenie obce MOJŠ o nájomnom za hrobové miesta na
miestnom cintoríne.
Schválené: 03.12.2007
Vyhlásené: 07.12.2007
Účinnosť: 01.01.2008
Obec Mojš v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písm.g) a § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E M O J Š č.7/2007
O PODMIENKACH
URČOVANIA A VYBERANIA
NÁJOMNÉHO ZA UŽ ÍVANIE HROBOVÉHO MIESTA

Čl.1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Mojši podľa § 11 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo a v súlade so zákonom
č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve s účinnosťou od 1.januára 2009 a ďaľšie
obdobie obec MOJŠ určuje miestny poplatok nájomného za užívanie hrobového
miesta.
Čl.2
Predmet poplatku
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravuje výška nájomného za
užívanie hrobového miesta na cintoríne v Mojši.
Čl.3
Sadzba poplatku
1.Nájomné za hrobovné miesto podľa osobitného zákona č.470/2005 Z.z. o
pohrebníctve platí nájomca hrobové miesto na základe zmluvy o nájme
hrobového miesta uzatvorenej so správcom cintorína.
2.Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov vo výške:
- urnové miesto 100x100 cm………………………………………9,95 €
- jednohrob dieťaťa do 6 rokov 80x140 cm…………………… 9,95 €
- jednohrob dieťaťa do 14 rokov 90x200 cm………………… 9,95 €
- jednohrob dospelého 110x250 cm trvalý pobyt v Mojši… 19,91 €
- jednohrob dospelého trvalý pobyt mimo Mojša ……………39,83 €

- dvojhrob dospelého 210x250 cm ………. …………………. 39,83 €
- trojhrob dospelého 310x250 cm………………………………59,74 €
- jednohrobka 110x250 cm………………………………………19,91 €
- dvojhrobka 210x250 cm……………………………………… 39,83 €
3. Nájomné za hrobové miesto je príjmom obce Mojš.
4.Od platenia nájomného sú oslobodené vojnové hroby, hroby a hrobky
vyhlásené za kultúrne pamiatky.
Čl.4
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo Mojš sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení na rok
2008 a ďaľšie obdobie o podmienkach určovania a vyberania nájomného za
hrobové miesta uznieslo dňa 03.12.2007 uznesením číslo 18/77/2007.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2008.
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