Návrh VZN vyvesený v obci Lipníky
VZN vyvesené v obci Lipníky
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 26.09.2018 - 25.10.2018
dňa: 31.10.2018
dňa: 15.11.2018

Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
(ďalej len „zákon č. 131/2010 Z. z.“) v z. n. p.
vydáva:

DODATOK Č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 2/2016
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

Čl. 1.
Predmet dodatku
1. Týmto dodatkom sa ruší bod 3. čl. 3 VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska
a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Ruší sa čl. 3 bod. 3:
Kopanie a zásyp hrobov zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa poradovníka obývaných
domov v obci o čom vedie evidenciu. Keď sa niekto z poradia nemôže kopania a zásypu hrobov
zúčastniť je povinný zabezpečiť za seba náhradu.
Ak sa pozostalá rodina rozhodne kopanie a zásyp hrobov uskutočniť sama, je povinná požiadať
prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie hrobového miesta a je povinná rešpektovať podmienky
určené oprávnenou osobou.

Čl. 3 bod. 3 sa nahrádza novým znením:
Kopanie a zásyp hrobov zabezpečuje pozostalá rodina. Kontakty na prevádzkovateľov
týchto služieb sú k dispozícii aj na Obecnom úrade v Lipníkoch.

2. Týmto dodatkom sa rušia ustanovenia v bode 6 rozmer hrobu čl. 7. VZN č. 2/2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska a nahrádza sa novým znením:
Ruší sa Čl. 7 v bode 6:

Dodatok č. 1 VZN č. 2/2016

1

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky:
 rozmer hrobu:
Druh hrobu

Rozmer (š x h x d)
v cm

Jednohrob pre
a) dospelú osobu
b) dieťa staršie ako 10 rokov
c) dieťa mladšie ako 10 rokov
Dvojhrob (nad sebou) pre
a) dospelú osobu
b) dieťa staršie ako 10 rokov
c) dieťa mladšie ako 10 rokov
Hrobka
Urna

80 x 160 x 210
80 x 160 x 210
80 x 120 x 210
80 x 220 x 210
80 x 220 x 210
80 x 220 x 210
110 x 220 x 210
40 x 50 x 40

Podľa čl. 3 bod 3. tohto
VZN vykonávajú
kopanie a zásyp hrobu
3 domácnosti

3 domácnosti
4 domácnosti
1 domácnosť

Čl. 7 v bode 6. sa nahrádza sa novým znením:
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky:
 rozmer hrobu:
Druh hrobu
Jednohrob pre
a) dospelú osobu
b) dieťa staršie ako 10 rokov
c) dieťa mladšie ako 10 rokov
Dvojhrob (nad sebou) pre
a) dospelú osobu
b) dieťa staršie ako 10 rokov
c) dieťa mladšie ako 10 rokov
Hrobka
Urna

Rozmer (š x h x d) v cm
80 x 160 x 210
80 x 160 x 210
80 x 120 x 210
80 x 220 x 210
80 x 220 x 210
80 x 220 x 210
110 x 220 x 210
40 x 50 x 40

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zák. 369/1990 na úradnej tabuli v obci
Lipníky a webovej stránke obce od 26.09.2018.

2.

Na vydaní tohto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch na svojom 31. zasadnutí dňa
26.10.2018 a nadobudne účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia.
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky.

3.

V Lipníkoch dňa 31.10.2018

Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce
Dodatok č. 1 VZN č. 2/2016
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