VŠEOBECNO ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEČELKOV

O PREVÁDZKOVOM PORIADKU
POHREBISKA V OBCI

Obce Večelkov, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a/ bod 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“/
a v súlade s ustanovením §18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov /ďalej aj „zákon o pohrebníctve“/ vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4 / 2021
O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA V OBCI

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce /ďalej aj „nariadenie“/ schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska zriadeného na území obce Večelkov /ďalej aj „obec“/.
§2
Základné ustanovenia
/1/ Obec Večelkov je zriaďovateľom verejného pohrebiska na území obce Večelkov:
a/ cintorín /ďalej aj „pohrebisko“/
/2/ Pohrebisko na území obce Večelkov je zriadená obcou Večelkov pri výkone samosprávy
a obec ich sama prevádzkuje.

§3
Prevádzkový poriadok pohrebiska
/1/ Prevádzkový poriadok pre pohrebisko tvorí Prílohu 1 tohto nariadenia. Ustanovenia
Prevádzkového poriadku pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko na území obce.
/2/ Prevádzkový poriadok pohrebiska je uložený na obecnom úrade obce a sprístupnený
verejnosti na webovom sídle a vyvesením na informačnej tabuli pohrebiska , t.j. pri vstupe do
areálu cintorína na území obce Večelkov.

ČLÁNOK II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídla obce od 23.11.2020 do 09.12.2020.
§5
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Večelkov na
svojom zasadnutí dňa 14.12.2020.
§6
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnené
na webovom sídle obce dňa 15.12.2020.
§7
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2017
§8
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

_______________________
Tibor Kovács
starosta obe
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