Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zemplínsky Branč
č. 1/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Zemplínsky Branč
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Branči na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“), a ustanovenia § 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
(ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva tento

Dodatok č. 1,
ktorým sa mení VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Zemplínsky Branč, a to nasledovne:

Čl. 3
Prevádzka pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska nachádzajúceho sa v katastrálnom území Obce
Zemplínsky Branč a domu smútku je na základe uzatvorenej zmluvy firma s odbornou
spôsobilosťou na prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska:
ULTIMA TV, spol.s r.o. pohrebná služba, SNP 2346/88, 075 01 Trebišov,
Zastúpená: Marcel Bojtim, konateľ spoločnosti
a
Obec Zemplínsky Branč, Kostolná č. 42, 076 02 Zemplínsky Branč.
Odborný dozor nad prevádzkovaním pohrebiska a domu smútku vykonáva firma:
ULTIMA TV, spol. s r.o. pohrebná služba, SNP 2346/88, 075 01 Trebišov,
zastúpená: Marcel Bojtim, konateľ spoločnosti.
Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska, vrátane domu smútku,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Podľa miestnych podmienok môže prevádzkovateľ poskytovať i iné služby napr.:

•
•
•

prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene domu smútku k obradu pochovania
zosnulého,
zapožičiavanie náradia,
informačné služby.

2. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným
súhlasom prevádzkovateľa.
3. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr.
požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod
dozorom prevádzkovateľa.
4. Prepravu ľudských pozostatkov a ostatkov vykonáva firma s odbornou spôsobilosťou pre
prevádzkovanie pohrebnej služby ULTIMA TV, spol. s r.o. pohrebná služba, SNP
2346/88, 075 01 Trebišov, alebo iná firma s odbornou spôsobilosťou – podľa rozhodnutia
objednávateľa pohrebu.
5. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska
súhlas obecného zastupiteľstva.

Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Zemplínsky Branč dňa 17.03.2016, uznesenie č. 76.
2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce
Zemplínsky Branč.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04.04.2016.
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Zemplínskom Branči dňa ...................... a nadobúda účinnosť dňa .............................

Ostatné články a prílohy VZN č. 1/2016 zostávajú v platnosti nezmenené.
V Zemplínskom Branči, dňa 24.11.2017

................................................
Ing. Jozef Tóth
starosta obce

