OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obecné zastupiteľstvo Kapušany vydáva Dodatok č. 1/2009 k Cintorínskemu poriadku Obce
Kapušany v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom
NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Dodatok č.1/2009
k CINTORÍNSKEMU PORIADKU obce Kapušany

•

dopĺňa sa o článok 18 a)

Časť cintorína – SEKTOR D, ktorá je súčasťou parcely č. 1043 v nadväznosti na Situačný
plán cintorína v Kapušanoch bude vyčlenená výhradne pre pochovávanie do hrobu bez
stavby na pohrebisku. V uvedenej časti cintorína sa pochovávať môže, ak žiadateľ
požiada obecný úrad o prenájom miesta a súhlasí s týmito podmienkami určenými
obecným úradom:
1. Miesto - krypta (hrobka) bude vyložená a zakrytá betónovými panelmi a to tak,
aby vrchné panely boli minimálne 15 cm pod úrovňou trávnatého porastu. Takto
pripravené miesto sa zakryje trávnatým kobercom.
2. Vopred pripravený betónový základ bude z estetických dôvodov osadený na
úrovni trávnatého porastu. Na betónovom podstavci bude umiestnený žulový
podstavec o rozmeroch 800x200x50, na ktorý bude umiestnená náhrobná tabuľa o
rozmeroch 500x600x50. Súčasťou žulového kompletu je vázička rovnakej farby.
3. Náhrobná tabuľa s podstavcom bude zhotovená z jednotného materiálu, ktorý je
vopred určený. Jedná sa o tmavý prírodný kameň. Na náhrobnej tabuli bude
vysekaný kríž a použitý jednotný typ písma bez zlatenia.
4. Hrobku, podstavec a náhrobnú tabuľu zabezpečí odborne spôsobilá osoba – Pavel
Jakša.
5. V uvedenej časti pohrebiska je zakázané budovať alebo osadzovať hroby z betónu
alebo iného materiálu (napr. kameň a iné) na povrchu hrobky. Vo vegetačnom
období sa odporúča odstraňovať vence z trávového koberca do 10 – tich dní (kvôli
údržbe). Sviečky a kahance sa môžu umiestňovať na žulový podstavec.
6. Cena celého kompletu s betónovou hrobkou sa stanovuje fixne na 1 rok – t.j. platí
od.1.1. do 31.12. príslušného roka.
Cenník viď príloha č.1
7. Dodatok č. 1/2009 k Cintorínskemu poriadku obce Kapušany bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Kapušanoch dňa 10.7.2009 uznesením č. 52/2009
Ing. J o z e f P r i b u l a
Starosta obce

Príloha č.1
Cenník hrobky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

úkon
Výkop hrobky
Montáž panelov
Vývoz hliny
Betónový podstavec
Trávnikový koberec 2,5 m2
Náhrobný kameň, podstavec, vázička
Krížik
Písmo 30x60
Montáž pomníka
Spolu

Cena v Sk
1626,80 Sk
10031,96 Sk
512,14 Sk
1506,30 Sk
451,89 Sk
10031,96 Sk
210,88 Sk
1807, 56 Sk
512,14 Sk
26691,63 Sk

Cena v eurách
54 €
333 €
17 €
50 €
15 €
333 €
7€
60 €
17 €
886 €

