
 

 

OBEC KAPUŠANY 
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY 

Hlavná 104/6,  082 12  Kapušany 

 

 

 
  

Obec  Kapušany 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 

 

Dodatok č. 1/2023  

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kapušany  č. 2/2021,  

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce  Kapušany 

 

Týmto dodatkom sa mení: 

Článok 21 

Cenník služieb 

Cenník poplatkov za pohrebné práce a služby tvorí prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku 

pohrebiska obce Kapušany.  

 

Cenník  poplatkov za pohrebné práce a služby 

 

Poplatky za pohrebné práce a služby 

      a) uloženie truhly do chladiaceho zariadenia a prenášanie truhly                            2,00 EUR  

      b) použitie chladiaceho zariadenia – deň (aj započatý)                                           10,00 EUR 

      c) za použitie Domu nádeje - len pohrebný obrad     

  občan Kapušian 15,00 EUR 

    cudzí občan                      20,00 EUR 

d) nájom za hrobové miesto je 3,32 eur/rok užívania, za obdobie 10 rokov 

 - dospelí 3,20 EUR 

e) nájom za hrobové miesto dvojhrob je 6,64 eur/rok užívania, za obdobie 

    10 rokov – dospelí 66,40 EUR 

f) nájom za hrobové miesto je 1,66 eur/rok užívania, za obdobie 10 rokov – deti 16,60 EUR  

g) výkop hrobu dospelého 

    do hĺbky 220 cm v lete - /od 1.4. – 31.10./ 70,00 EUR  

    do hĺbky 220 cm v zime – /od 1.11.- 31.3./ 80,00 EUR 

    do hĺbky 160 cm v lete 60,00 EUR 

    do hĺbky 160 cm v zime 70,00 EUR 

h) výkop hrobu dieťaťa v lete  30,00 EUR 



 

 

 

 

i)  výkop hrobu dieťaťa v zime        35,00 EUR 

j) otvorenie a uzavretie náhrobku 10,00 EUR 

k) exhumácia                                                                             

tlecia doba 10 rokov  66,40 EUR      

tlecia doba 20 rokov            53,10 EUR  

tlecia doba nad 20 rokov                           33,20 EUR 

        l) uloženie truhly do hrobu – hrobky – dospelého     10,00 EUR 

       m) uloženie truhly do hrobu – hrobky – dieťaťa                         5,00 EUR 

       n) uloženie a zaliatie panelov – manipulácia s nimi 

     – bez materiálu 20,00 EUR 

o) uloženie a zaliatie panelov – manipulácia s nimi   

     – vrátane materiálu  30,00 EUR 

p) za odvoz prebytočnej zeminy – hrob dospelého  50,00 EUR 

r)  za odvoz prebytočnej zeminy – hrob dieťaťa 20,00 EUR 

s) vstup na cintorín pre fyzické a právnické osoby, vykonávajúce všetky druhy  

    kamenárskych prác        10,00 EUR 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh Dodatku č.1/2023 k VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce  Kapušany bol vyvesený na úradnej tabuli od 10. 01. 2023 do 25. 01. 2023. 

2. Dodatok č.1/2023 k VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce  Kapušany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kapušanoch dna 26. 01. 2023 

uznesením č. 44/1/2023. 

3. Tento Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce  Kapušany bol zverejnený  dňa 30. 01. 2023 a účinnosť nadobúda pätnástym 

dňom od jeho zverejnenia. 

 

V Kapušanoch, dňa 30. 01. 2023 

 

                                                                                              _________________________ 

 Ing. Ján Zemčák 

   starosta obce 

                                                                             


