OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

vydáva

Dodatok č. 1
pre
VZN Obce Nižná Myšľa
č. 4/2017
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Nižná Myšľa
(ďalej len VZN č. 4/2017“)

Návrh dodatku
Vyvesený na úradnej tabuli dňa

06.04.2020

Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa

20.04.2020

Dátum schválenia dňa

20.04.2020
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Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Dodatok č. 1/2020
pre
VZN Obce Nižná Myšľa č. 4/2017
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli má schválené platné vyššie uvedené VZN č. 4/2017
–Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Nižná Myšľa
2. Týmto Dodatkom č.1 sa v zmysle zák. č. 398/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve, dopĺňa VZN č. 4/2017 nasledovne:
Čl. II
Predmet dodatku
1. Dopĺňa sa čl. IV „Uloženie ľudských pozostatkov“ v bode 5:
-

umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie
požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a uchovávať ju
najmenej do uplynutia tlecej doby,
- zabezpečiť, aby hrob na uloženie ľudských pozostatkov spĺňal tieto parametre
hĺbky: najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre
potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m,

2. Dopĺňa sa v cenníku služieb:
•

300 € za prenájom hrobového miesta na dobu 20 rokov (jednohrobka) pre cudzieho
občana, bez trvalého pobytu v obci v čase úmrtia a bez predošlých príbuzenských
väzieb.
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 4/2017 (ďalej len „Dodatok č. 1/2020“) bol schválený
na zasadnutí OZ dňa 20.04.2020, uznesením č. 17/09/20.
2. Dodatok č. 1/2020 nadobúda účinnosť 15 dní od zverejnenia po schválení Obecným
zastupiteľstvom obce Nižná Myšľa, t. j. dňa 12.05.2020
V Nižnej Myšli, dňa 20.04.2020
Ing. Miroslav S I S Á K, v. r.
starosta obce
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