
     

 

Dodatok č. 2  

 

k VZN č. 1/2012 

                                        o určení ostatných miestnych poplatkov  
                                                                         

     Obecné   zastupiteľstvo v   Jakubanoch  v  zmysle  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov schvaľuje Dodatok č. 2 
k VZN 1/2012 o určení ostatných miestnych poplatkov pre celé katastrálne územie 
obce Jakubany, ktoré sa mení a dopĺňa čl. 3 takto: 
 

                                                                   čl. 3 

 
Cintorínske poplatky: 

- za prenájom priestoru jednohrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým 

pobytom v obci        17,00 € 

- za prenájom priestoru dvojhrobky na dobu 10 rokov pre žijúcich občanov s trvalým 

pobytom v obci           34,00 € 

- za miesto na cintoríne s hrobkou na jestvujúci hrob pri pochovávaní občanov bez 

trvalého pobytu        34,00  € 

- pri pochovávaní občanov bez trvalého pobytu s pôvodom v obci        150,00 €                           

- za miesto na cintoríne  s vytvorením novej hrobky pre žijúcich občanov  bez pôvodu 

v obci   a trvalého pobytu v obci na dobu 10 rokov                   480,00 €                                                              

      

     Návrh  Dodatku č. 2 k VZN 1/2012 bol zverejnený  na  pripomienkovanie od 

2.2.2015 do 19.2.2015 

     Dodatok č. 2 k VZN 1/2012 bol  schválený uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 

3/A4/2015 zo dňa 20. 2. 2015  

    Dodatok č. 2 k VZN 1/2012 bol po schválení Obecným zastupiteľstvom zverejnený 

od 23. 2. 2015  do 10. 3. 2015 a nadobúda účinnosť 11. 3. 2015 

  

 

 

         Ing. Ján Krajňák 

                                                                                                starosta obce  
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