Obec Dojč podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva
Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 6/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI DOJČ
I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dojč sa dopĺňa
nasledovne:
1. Za článok 8 sa vkladá článok 8a, ktorý znie:
„Čl. 8a
Kolumbárium
1. Kolumbárium je stavba s výklenkami na ukladanie popolníc s pozostatkami zomrelých.
2. Urna je nádoba na popol po spálenom mŕtvom.
3. Demontáž kamennej tabule môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.
4. Pri demontáži jednotlivých kamenných tabúľ na výklenku steny kolumbária je prevádzkovateľ povinný
používať kamenárske prísavky na montáž tabúľ.
5. Prevádzkovateľ je povinný zachovať pôvodné skrutkovanie, t. j. skrutky sa nesmú zamieňať (napr.
skrutka z pravého horného rohu pred demontážou musí byť po montáži v pravom hornom rohu).
6. Prevádzkovateľ nesmie pri spätnej montáži otáčať kamennú tabuľu.
7. Pri prípadnom otvorení viacerých výklenkov naraz sa kamenné tabule nesmú zamieňať.
8. Hĺbka gravírovania písma na kamenných tabuliach nesmie presiahnuť 3 mm, pričom môže byť použité
iba pieskované a lepené písmo.“
2. článok 11 sa nahrádza nasledovným textom:
„Čl. 11
Cenník za prenájom urnovej schránky a hrobového miesta
1. Nájom urnovej schránky v kolumbáriu je 50 € na 10 rokov.
2. Kamenná tabuľa, ktorá je súčasťou kolumbária – jednorazový poplatok 300 €.“
3. Za článok „12“ sa vkladá článok 13, ktorý znie:
„Čl. 13
Zakazuje sa
vysádzanie tují akýchkoľvek drevín na hrobových miestach.“

Záverečné ustanovenie

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dojč č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
bolo schválené uznesením ObZ v Dojči zo dňa 25. júna 2020 a účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho
vyvesení na úradnej tabuli Obce Dojč.
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