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Všeobecne záväzné nariadenie obce Skýcov č. 1/09

  

  

     Obec Skýcov, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa §4 ods. 3 písm. g/a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Zb. o
pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 

  

  

Doplnok č. 1

  

k prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Skýcov

  

  

Čl. 1 Názov pohrebiska

  

  

„MILÉNIUM 21“
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Čl. 2 Popis pohrebiska

  

  

Nové pohrebisko sa nachádza na časti parcely č. 2452, ktorá je majetkom Rímsko-katolíckej
cirkvi v Skýcove vedená na LV č. 939, druh pozemku – cintorín.

  

Zrekonštruovaná časť sa nachádza v hornej časti záujmového územia vymedzená novým
oplotením (doplnok k nájomnej zmluve č. 1).

  

Projekt bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 30.8.2007 uznesením č.
61/2007. Záväzné stanovisko k realizácii vydal RÚVZ v Nitre.

  

Dĺžka tlecej doby bola určená na 20 rokov.

  

  

Zrekonštruovaná  plocha je  určená pre

  

165 skeletových dvojhrobov

  

43 kopaných dvojhrobov

  

7 kopaných jednohrobov
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8 kopaných detských jednohrobov

  

6 štvormiestnych hrobiek

  

  

Celková kapacita pohrebiska je 455 hrobových miest.

  

V objekte pohrebiska sa nachádza skeletový jednohrob na ukladanie telesných ostatkov
nájdených pri výkopových prácach a miesto pre spopolnené ostatky v urnách v počte 10 ks.

  

Výhľadovo je možné v dolnej časti umiestniť ďalších 35 skeletových dvojhrobov, čím sa celková
kapacita hrobových miest zvýši na 500.

  

Skeletové dvojhroby a kopané dvojhroby budú hĺbené pre umiestnenie telesných pozostatkov
nad sebou.

  

Hĺbka kopaného jednohrobu zostáva nezmenená 160 cm.

  

Hĺbka skeletového a kopaného dvojhrobu sa na základe hydrogeologického prieskumu určuje
na 230 cm.

  

Doba prenájmu jednohrobu a dvojhrobu je 10 rokov. Predĺženie doby prenájmu je možné vždy
na každých ďalších 10 rokov.

  

 3 / 6



VZN č 1/2009 k prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Skýcov

Napísal  Mgr. Jozef Zvolenský
Nedeľa, 13 December 2009 11:08 - Posledná úprava Nedeľa, 13 December 2009 11:22

Cena prenájmu jedného hrobového miesta na 10 rokov zostáva nezmenená vo výške 16,60 €. 

  

Prenájom vybudovaného skeletového dvojhrobu alebo hrobky bude účtovaný vo výške
zriaďovacích nákladov jednorazovo alebo formou splátok, nie však na dobu dlhšiu ako 10
rokov.

  

Na novom pohrebisku je zakázané svojpomocné budovanie hrobov alebo dvojhrobov bez
asistencie pohrebnej služby alebo odborne spôsobilej osoby alebo organizácie.

  

Výstavba a prenájom skeletových dvojhrobov žijúcim záujemcom na vlastné náklady je
povolená v maximálnom počte 20 dvojhrobov.

  

Zriaďovanie kopaných jednohrobov alebo dvojhrobov žijúcimi záujemcami nie je povolené.

  

Ostatné ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Skýcov zostávajú nezmenené.
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                                                                                                                                             Štefan
Gahér

  

                                                                                                              starosta obce

  

  

  

  

  

  

Návrh VZN bol zverejnený od 10.6.2009 do 26.6.2009

  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 26.6.2009 

  

VZN bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli od 29.6.2009 do 13.7.2009
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VZN nadobúda účinnosť dňom 14.7.2009
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