
     Návrh      

 

Všeobecné  záväzné  nariadenie obce Lastomír  

 

 č.  2/2019  
 

o podmienkach prevádzky KD, domu smútku, cintorína, predaja tovarov, 

poplatky za prenájom a služby.       

 

 
 Kultúrny dom,  klub  dôchodcov a  dom smútku  sú  majetkom obce. Ich  správcom 

a   prevádzkovateľom  je  obecný  úrad.  Boli  vybudované  pre  potreby  obyvateľov   obce 

v presvedčení, že všetci obyvatelia si ich budú chrániť a zveľaďovať tak ako svoje vlastné 

domy a objekty. 

 V záujme zabezpečenia ich bezproblémovej prevádzky a údržby Obecné 

zastupiteľstvo v Lastomíre 

    sa uznieslo na vydaní tohto 

 

všeobecne  záväzného nariadenia obce Lastomír 
 

 

         Článok 1 

   Bezplatné poskytovanie kultúrneho domu 

 
Obecný úrad ako správca kultúrneho domu ho poskytuje bezplatne na tieto podujatia pre 

potreby obce: 

 

1. Na uskutočnenie volieb vypísaných NR SR ako volebnú miestnosť. 

2. Na verejné zhromaždenia občanov zvolávané obecným zastupiteľstvom. 

3. Na členské schôdze politických strán a spoločenských organizácií, ktorých činnosť 

bola schválená MV SR. 

4. Na usporiadanie osláv, ktorých organizátorom je obec. 

5. Na kultúrne predstavenia a iné kultúrne podujatia, na ktorých sa nevyberá vstupné. 

 

 

 

       Článok 2 

               Poskytovanie kultúrneho domu za úhradu 

 
Obecný úrad môže právnickým alebo fyzickým osobám poskytnúť kultúrny dom na: 

 

1. Reklamné akcie podnikateľov spojené s ponukou tovarov, 

2. Svadobné hostiny, 

3. Oslavy jubilejných výročí, 

4. Pohrebný kar, 

 

za predpokladu, že usporiadateľ splní tieto podmienky: 

 

a/ Od prevzatia do odovzdania kľúčov usporiadateľ / občan / ručí za inventár a majetok 



   v celom  priestore  kultúrneho domu. V prípade  jeho  poškodenia  uhradí  spôsobenú  

   škodu   hneď pri odovzdávaní kľúčov. / Týka sa to aj čl.1 / 

 

b/ Usporiadateľ preberie a odovzdá po ukončení akcie miestnosti a inventár osobe poverenej  

     obecným úradom. / Týka sa to aj čl.1 / 

 

c/ Predaj akéhokoľvek tovaru je povolený len osobám, ktoré vlastnia povolenie na predaj 

    a iba cez registračnú pokladnicu. 

 

Obecný úrad si vyhradzuje právo, že v prípade poškodenia zariadenia alebo inventáru KD 

nebude usporiadateľovi v budúcnosti KD poskytnutý. 

 

 

     Článok 3 

           Poplatky za poskytnutie kultúrneho domu  

 
Poplatky sa  určujú  paušálnou  sadzbou. V  poplatku sú  zahrnuté  náklady  za  prevádzku  

a údržbu  kultúrneho domu,  za  spotrebu elektrickej energie, plynu, vody,  za  amortizáciu 

zariadenia a inventára.  

 

Výška poplatkov: 

     1. Reklamná akcia        50,00 € 

     2. Svadby: a/ pre miestnych obyvateľov   100,00 €                 

                       b/ pre cudzích                200,00 € 

      3 . Súkromné podujatia: a/ pre miestnych obyvateľov   50,00 € 

b/ pre cudzích          100,00 € 

4. Pohrebné kary : a/ pre miestnych obyvateľov    30,00 € 

    b/ pre cudzích      60,00 €    

    

Poplatky sa platia pred vydaním kľúčov a materiálu. 

 

 

 

     Článok 4 

          Dom smútku 

 

 
 Majiteľom domu smútku je obec Lastomír. Správcom je obecný úrad, ktorý sa stará  

o jeho prevádzku a údržbu. Pohrebné obrady organizujú príbuzní zosnulého, ktorým obecný 

úrad / ním poverená osoba/ odovzdá kľúče od budovy a zároveň ich poučí o obsluhe 

zariadení tam inštalovaných. Telesné pozostatky zosnulého môžu byť vystavené v 

rozlúčkovej miestnosti na katafalku v predvečer pohrebu / maximálne 2 hodiny/ a v deň 

pohrebu hodinu pred pohrebom. Mimo tohto určeného času musia byť uložené v chladiarni, 

truhla musí byť odkrytá. 

V priestoroch domu smútku je zakázané podávať a požívať jedlá, alkoholické nápoje a fajčiť. 

 

 

 

 

 

 



 

     Článok  5 

         Poplatky za poskytnutie domu smútku 

 

 
Za poskytnutie domu smútku, na krytie nákladov na jeho prevádzku a údržbu, obecné 

zastupiteľstvo určilo v zmysle zákona č. 526/1990 Z.z. paušálny poplatok : 

 

Pre miestnych obyvateľov   20,00 € 

Pre cudzích     40,00 €  

 

 

 

 

 

     Článok  6 

               Cintorín 

 

 
Cintorín je majetkom obce. Jeho správcom je obecný úrad. Starať sa o hroby zosnulých sú 

povinní pozostalí príbuzní. Za odpad vznikajúci prevádzkou cintorína zodpovedajú príbuzní 

zomretých. 

Údržbu voľných priestorov na cintoríne zabezpečuje v rámci možností obecný úrad. 

Nie je prípustné vchádzať do priestorov cintorína motorovými vozidlami. 

Návštevy na cintoríne sú povinné správať sa primerane k piete miesta, na ktoré prichádzajú. 

  

 

  

     Článok 7 

        Poplatky za cintorínske úkony 

 

Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe zapaltenia poplatku. Zaplatením poplatku 

vzniká nájomcovi hrobové miesto na dobu neurčitú. 

 

Trvalý prenájom – jedno hrobové miesto/jednorázový poplatok/ 

Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci a ich priamy príbuzní narodení v Lastomíre

 16,00 € 

Občania , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 

           100,00 € 

  

 

     Článok  8 

     Podmienky predaja tovarov v obci 

 
Obec nemá zriadené verejné trhovisko a na predaj tovarov prenajíma verejné priestranstvo. 

Vzhľadom na  skutočnosť, že predajom  niektorých  tovarov  v obci  sa vychádza v ústrety 

obyvateľom našej obce, nepožaduje za krátkodobý prenájom / do 3 hodín/ finančnú úhradu. 

Na verejnom priestranstve v obci sa zakazuje predávať: 

a/ potraviny, alkoholické nápoje a tabakové výrobky 

b/ jedlá a nápoje 



     Článok 9 

   Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase za účelom predaja, výkupu a pod., ktorý slúži na 

podnikateľské účely    5,00 € 

 

Od poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy: 

- Pri životných jubileách občanov obce 

- Relácie zdravotníckeho, sociálneho charakteru, oznamy OcÚ a oznamy 

mimoriadnych udalostí 

 

 

     Článok 9 

    Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lastomír VZN č.3/2011 

zo dňa  17.08.2011. 

 

     

 

 

 

     Článok  10 

    Záverečné ustanovenia 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí 

dňa  ....................... uznesením č. .................. a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 

1.1.2020. 

. 

 

 

 

 

        Ľubomír Šipoš v.r. 

           starosta obce 
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