Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN–10/2008
Výtlačok číslo:

1

v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 10/2008
ktorým sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 04/2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Pripomienky posielať:
- písomne na adresu: TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Rázusova č. 16, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: tsbrezno@slovanet.sk
- faxom na číslo 611 46 52
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.10.2008
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01.10.2008
12.10.2008

13.10.2008
21.10.2008
23.10.2008
07.11.2008

Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta

VZN – 10/2008

2z3

I. ČASŤ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
č. 04/2006 sa mení a dopĺňa takto:

II. ČASŤ
§4

ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU
A V DOME SMÚTKU

sa písmeno i, nahrádza a znie:
i) Smútočné obrady v pracovných dňoch je potrebné nahlásiť najneskôr v predchádzajúci deň
do 12°°hod.
Smútočné obrady počas sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a dní
pracovného pokoja je potrebné nahlásiť najneskôr v posledný predchádzajúci pracovný
deň do 10°°hod.

§8
ČAS, KEĎ JE POHREBISKO PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
sa doterajší text nahrádza a znie:
od 6°°hod do 21°°hod - v období od 15.03. do 15.10.
od 7°°hod do 19°°hod - v období od 16.10. do 14.03.

§ 15
SPOSOB UKLADANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV
text sa dopĺňa o písmeno e, ktoré znie:
e) Výkop alebo otváranie hrobového miesta je potrebné nahlásiť najneskôr v posledný
predchádzajúci pracovný deň do 8°°hod.
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III. ČASŤ
ÚČINNOSŤ NARIADENIA

1/

Týmto VZN č. 10/2008 sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Prevádzkový poriadok pohrebísk č. 04/2006.
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Toto VZN č. 10/2008 bolo schválené a nadobúda účinnosť 7. novembra 2008.

