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OBEC BREZNIČKA  

Všeobecne záväzné nariadenie  Číslo: 2/2019  

 

v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov      

  

vydáva  

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE BREZNIČKA  

č. 2/2019  

 

O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

  

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:                25.02.2019  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  25.02.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  25.02.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  08.03.2019  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  11.03.2019  

Pripomienky zasielať:  

- písomne na adresu:         Obec Breznička, Breznička 35, 091 01  

- elektronicky na adresu:    obecbreznicka@gmail.com  

  

  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie  

Na rokovaní OZ v Brezničke dňa:    

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   

VZN nadobúda účinnosť dňom:   

  

Obec Breznička  
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vydáva  

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Breznička 

 č. 2/2019 

ktorým sa mení príloha č. 1  

k VZN č. 02/2016 

 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička 

 

     Obec Breznička, Obecné zastupiteľstvo obce Breznička podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a 11 

ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Breznička, 

ktorým sa upravuje uplatňovanie miestnych poplatkov na území obce Breznička. 

 

Príloha č. 1   

 

Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony: 

 

Prenájom hrobového miesta: 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci             1,- EUR / rok 

- občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci          1,- EUR / rok 

 

Prenájom urnového miesta: 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci              1,- EUR / rok 

- občania , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci         1,- EUR / rok 

 

Kopanie hrobu, vrátane úpravy hrobu            150,- EUR 

 

Poplatok za obradnú miestnosť/príprava, úprava po obrade, ozvučenie/            

  

Podľa platného VZN o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička.          

 

                                          

          VZN č. 02/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Breznička dňa 

...................., uznesenie č. ............... Nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019. 

           

 

 

 

 

 

                                                                                              Monika Leľová 

                                                                                              starostka obce 


