Dodatok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 39/2006
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľké Leváre
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch sa uznieslo na tomto dodatku k VZN č. 39/2006, ktoré
bolo prijaté na zasadnutí dňa 30. 08. 2006, uznesením č. 48/2006. Dodatok č. 1 k VZN č. 39/2006 bol
schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 10. 12. 2008, uznesením č. 138/2008. Dodatok č.
2 k VZN č. 39/2006 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 16. 12. 2009, uznesením
č. 117/2009.
§2
zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
bod 6 sa dopĺňa nasledovne:
g/ správu márnice a domu smútku
§3
Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti
bod 3 sa dopĺňa nasledovne:
ch/ prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
§5
Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov
bod 2 sa mení nasledovne:
hĺbka hrobu 200 cm sa nahrádza hĺbka hrobu aspoň 220 cm.
§6
Prenájom hrobového miesta
sa dopĺňa nasledovne:
12/ Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka, ak je osôb viac, tak blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné
právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu
hrobového miesta.
§7
Exhumácia
Celý text sa ruší a nahrádza sa:
1/ Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a/ príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b/ žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ už nežije, alebo na žiadosť obce,
ak bola obstarávateľom pohrebu
2/ Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky
uložené a musí obsahovať:
a/ vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím
tlecej doby
b/list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku
d/ identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie
3/ Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.

4/ Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal
§8
Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta
Bod 1 sa mení nasledovne:
d/ hĺbka hrobu 220 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky ďalšieho zomrelého
Dodatkom č. 3 k VZN č. 39/2006 sa dopĺňa:
§ 2 bod 6 písmeno g/
§ 3 bod 3 písmeno ch/
§ 6 bod 12
Dodatkom č. 3 k VZN č. 39/2006 sa mení:
§ 5 bod 2
§ 8 bod 1 písmeno d/
Dodatkom č. 3 k VZN č. 39/2006 sa ruší § 7 a nahrádza sa novým znením
Návrh dodatku bol zverejnený: 08. 04. 2014
Dodatok bol zverejnený: 24. 04. 2014

zvesený: 23. 04. 2014
nadobudol účinnosť: 09. 05. 2014

Bc. Štefan Kudlička
starosta

