Obec Plevník-Drienové
Vyvesené: 16.2.2010
Zvesené:
Obecné zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm.f/ ag/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č.455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a pravidiel prechodu slovenskej
koruny na Euro vydáva
DODATOK č. 3
ku všeobecne záväznému nariadeniu č. l/1997
o zásadách činnosti pre miestne pohrebisko - cintorín.
Čl. 5 Prepožičanie miesta pre hrob
Odst. l znie: Správa cintorína je povinná prepožičať miesto pre hrob resp. urnu
pozostalým po zosnulom s trvalým pobytom v obci na dobu 20 rokov.
Počas tejto doby je prepožičanie miesta bezplatné.
Po tejto dobe resp. za starší hrob sa platí poplatok podľa prílohy č. l/2010.
V prípade neplatenia poplatku s hrobovým miestom môže voľne disponovať obec.
Ods. 2 prvá veta..... vo veku nad 70 rokov sa mení na : .....vo veku nad 60 rokov
Odst. 6, druhá veta znie: Platné ceny od l. 3. 2010 sú v prílohe č. l/2010
k tomuto Dodatku.
Čl.11 Práce na cintoríne
Ods. 1, prvá veta sa dopĺňa nasledovne: Telá zosnulých do hrobu ukladajú
zpravidla osoby určené správou cintorína alebo pozostalými zosnulého.
Ďruhá veta sa mení nasledovne: Spopolnené pozostatky sa môžu uložiť na prepožičané
miesto len na základe písomnej žiadosti a jej schválenia správcom cintorína lebo
starostom obce.
Ods. 2 za prvou vetou sa doplňuje druhá a tretia veta , ktorá znie:
Správca cintorína môže povoliť vykonávať výkopy hrobov a zemné práce organizáciam,
právnickým alebo fyzickým osobám len na základe žiadosti doručenej na obecný úrad
od príbuzných zosnulého. Odvoz prebytočnej zeminy a iného stavebného materiálu
z areálu cintorína na riadenú skládku vyčistenie okolia hrobového miesta zabezpečí
na vlastné náklady osoba alebo organizácia vykonávajúca tieto práce alebo príbuzní
zosnulého.
Čl.12 Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
Odst. 4 znie: O zrušení pohrebiska platia ustanovenia zák. č. 470/12005 Z. z. o
pohrebníctve.
Čl. 16 Sankcie
Ods. 2, posledná veta znie: Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 Eur.
Čl. 17 Záverečné ustanovenie znie:
l. Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku tvorí príloha č. l/2010 všeobecne
záväzného nariadenia obce č.1/97
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/97 a Dodatok č. 2/2008 sú súčasne Prevádzkovým
poriadkom pohrebiska schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
Rozhodnutím č. A/07/905 dňa 22.2.2007

-23.

Na tomto Dodatku všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Plevníku-Drienovom dňa 25.2.2010 uznesenie č.1/2010 – B/3a,b.

4.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Plevníku-Drienovom.

5. Dodatok č. 3 s prílohou 1/2010 a všeobecne záväzné nariadenie č. l/1997 musia byť
verejnosti prístupné na obvyklom mieste na pohrebisku a obecnom úrade.
V Plevníku-Drienovom dňa 25.2.2010
Ing. Jozef Š t e n s
starosta obce

