Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku č. 77/2011
z 12.12.2011
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa

2.3.2020

Zverejnený na internetovej stránke obce (úradná 2.3.2020
nástenka) dňa
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové 3.3.2020
konanie
Pripomienky je možné zaslať:
- poštou alebo osobne na Obecný úrad Brusno,
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
elektronicky
na
e-mailovú
adresu
obecbrusno@stonline.sk

Zvesené z úradnej tabule

20.4.2020

Dátum
ukončenia lehoty pripomienkového 16.3.2020
konania
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN Neboli žiadne pripomienky.
uskutočnené dňa
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie

Uznesením OZ č. 6/2020 zo dňa 20.4.2020

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa

21.4.2020

Zverejnené na internetovej stránke obce ( 21.4.2020
úradná nástenka) dňa
Nadobúda účinnosť dňom

15. dňom od jeho vyhlásenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Brusno sa podľa ust. § 6 ods. 1, 2 a v súlade
so zákonom č. 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve, uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§6
UŽÍVANIE HROBOVÉHO MIESTA
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 77/2011 o prevádzkovaní
poriadku pohrebiska a domu smútku v platnom znení (ďalej aj len ako „VZN“), sa
mení a dopĺňa nasledovne,:
1. Znenie §6 ods. 5 VZN sa v celom rozsahu nahrádza novým znením tohto
ustanovenia a to v nasledujúcom znení:
1) Za

dočasné
užívanie
hrobového
miesta
nájomca
platí
prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba
pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber
a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) ročne:
a. Jedno hrob:
1,-eur
b. Dvoj hrob:
1,5,-eur
c. Troj hrob:
2,-eur
d. Štvor hrob:
3,-eur
§17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 77/2011 o prevádzkovaní poriadku pohrebiska

a domu smútku, ktoré nie sú menené alebo dopĺňané týmto všeobecne
záväzným nariadením č. 3/2020 ostávajú v platnosti v znení predchádzajúcich
zmien a doplnkov.
V obci Brusno, dňa 21.4.2020
…………………...
Ing. Jozef Šimeček.
(meno a priezvisko)
starosta obce

