MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BARDEJOV
Č. 146/2015 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU NA POHREBISKÁCH

_________________________________________________________________________
V Bardejove 03/2017

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods.3, písm. n) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na
pohrebiskách n a s l e d o v n e:

V Čl. 4 POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA POHREBISKA, bod 2
Pôvodné znenie : bod 2.
2.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie
obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho tela.

Navrhované znenie bod. 2.
2.

Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu,
(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná prevziať bez zbytočného
odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie
doložené:
a)
b)

listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela.
pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov.

V Čl. 6 POCHOVÁVANIE bod 8.
Pôvodné znenie : bod 8.
8. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať
do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v Čl. 6, bod 8.
Navrhované znenie bod. 8.
8.

Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať
do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v Čl. 6, bod 9.

V Čl. 17 KONTROLNÁ ČINNOSŤ , bod 5.
Pôvodné znenie : bod 5.
5.

Priestupky podľa odseku 2. prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je
príjmom rozpočtu obce.

Navrhované znenie bod. 5.
5.
a)
b)

Priestupky:
podľa odseku 2. písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Vvýnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
podľa odseku 2. písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút
je príjmom rozpočtu obce.

V Čl. l8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dopĺňa sa o ods 4.
4.

Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 30. 3. 2017 a nadobúda
účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Bardejov, t.j. .......... .

