Návrh dodatku zverejnený : 24.08.2018
Návrh dodatku zvesený: 9.9.2018
Dodatok VZN schválený dňa : 10.9.2018
Dodatok VZN vyvesený dňa : 11.9.2018
Dodatok VZN zvesený dňa : 25.9.2018
Dodatok VZN účinný odo dňa : 26.9.2018

Uznesením č. 28/2018

D OD AT O K č. 1
Obecné zastupiteľstvo vobci Sološnica sa dňa 10.9.2018 uznieslo na zmene VZN č. 5/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE SOLOŠNICA
1. Paragraf 3 znie takto :
§3
Rozsah služieb poskytovaných vpohrebisku avDome smútku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b/ pochovávanie
c/ vykonávanie exhumácie
d/ správu a údržbu objektov, komunikácií a zelene na pohrebisku
e/ prenájom hrobového miesta, prenájom obradnej miestnosti a chladiaceho
zariadenia
f/ vedie evidenciu v zmysle §17 ods.4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
g/ zber a odvoz odpadu z pohrebiska
h/ dodávku vody
2. Činnosti uvedené v ods. 1. písm a), b) , c) musia byť zabezpečené prostredníctvom pohrebnej
služby.
3. Dom smútku slúži na :
a/ dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
b/ vykonávanie smútočných obradov, ktoré zabezpečuje osoba, ktorá pohreb
obstaráva.

2. Paragraf 10 znie takto :
§10
Spôsob nakladania sodpadmi
1. S odpadom vzniknutým pri výstavbe, zrušení a údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového
miesta, osoba alebo firma budujúca stavbu na hrobovom mieste a návštevník pohrebiska nakladať
nasledovným spôsobom :
a) komunálny odpad ukladať do smetných nádob, ktoré sú umiestnené pri vstupe na
cintorín – prevádzkovateľ ich vývoz zabezpečí podľa vývozného kalendára
a v prípade väčšieho množstva odpadu ( najmä k 1. novembru) zabezpečí aj
veľkokapacitné kontajnery

b) stavebný odpad ukladať do nádob na hospodárskom dvore pri Obecnom úrade
2. Je zakázané prinášať na pohrebisko a ku zberným nádobám na pohrebisku
akýkoľvek odpad.
3 . Nepoužitý stavebný materiál a vykopanú zeminu je zakázané umiestňovať na
pohrebisku.
4. Náklady na odstránenie odpadu znáša prevádzkovateľ pohrebiska.

Ostatné články ostávajú v platnosti nezmenené .
V Sološnici,11.9.2018

Anna Čermáková
Starostka obce Sološnica

