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Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach na základe ustanovení § 6 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia  § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve prijalo  všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
na území obce Ďapalovce .

§ 1
Všeobecné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie
pohrebiska, rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe
hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a obradných sieni, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby podľa §
19 ods. 3, spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a), spôsob nakladania
s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a cenník
služieb. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na
nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov
pohrebiska.

§ 14
Záverečné ustanovenia

1. Podľa § 6 ods. 3) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
bol návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Ďapalovce od
01.12.2011  do 16.12.2011.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ďapalovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Ďapalovciach dňa 19. decembra 2011.

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Ďapalovce zo dňa 27.12.2007, ktorý bol schválený RÚVZ vo Vranove
nad Topľou rozhodnutím číslo HŽP/00141/08/000326 dňa 4.1.2008.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

V Ďapalovciach dňa 19.decembra 2011

Ing. Ján Cmár
starosta obce


