VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MARKUŠOVCE
č. 1/2018
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Markušovce č. 3/2016 zo dňa 19.11.2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dodatok č. 1
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve podľa § 18 ods. 2 vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území Obce Markušovce (ďalej
len „prevádzkový poriadok pohrebiská“) – Dodatok č.1
Článok I.
Základné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3/2016 zo dňa 19.11.2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok XIX. sa mení takto:
„Článok XIX.
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska
vykonáva Obecná polícia v Markušovciach. Ak nie je obecná polícia zriadená,
vykonáva kontrolnú činnosť hlavný kontrolór obce Markušovce.“
2. Článok XXI. sa mení takto:
Článok XXI.
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom podľa § 32 zákona NR SR č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2. Obec uloží pokutu za priestupky a iné správne delikty proti tomuto nariadeniu
v konaní na mieste blokovou pokutou do výšky 66,- €, v správnom konaní až do výšky
663,- €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
3. Starosta obce môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak
vznikla okolnosť, ktorá znemožňuje zaplatenie pokuty, alebo okolnosť, ktorá
odôvodňuje platenie v splátkach.
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Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie – Prevádzkový poriadok pohrebiska Dodatok č. 1, bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Markušovce dňa
08.02.2018, schválením uznesenia č. 280.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Obce
Markušovce od 14. 11. 2017 do 12.02.2018.
Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN číslo 2/2017 protestované Okresnou
prokuratúrou Spišská Nová Ves pod spis.zn. 201/17/8810 ako nezákonné.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

V Markušovciach dňa 14.02.2018

Marek Virág, v. r.
starosta obce

Vyhlásenie nariadenia:
(podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.)

Vyvesené: 14. 02. 2018
Zvesené: 19. 03. 2018
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