Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 obce Jovice
o Dome smútku v Joviciach

Obecné zastupiteľstvo v Joviciach dňa 15.12.2011 na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo pre obec Jovice
toto všeobecne záväzné nariadenie.

I.
Úvodné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( VZN ) určuje spôsob prenajímania Domu smútku.
2. Stanovuje poplatky za prenájom Domu smútku.

II.
Dom smútku

1. Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení až do
vykonania pohrebného obradu ( pohrebu ) a plní funkciu pre vykonanie dôstojnej rozlúčky so
zosnulým (smútočný pohrebný obrad).
2. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od
úmrtia, s výnimkou prípadov, ktoré určuje zákon.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96 hodín od
úmrtia, nie však pre uplynutím 48 hodín od úmrtia.
4. Obec prenajíma Dom smútku na uloženie telesných pozostatkov a vykonanie smútočného
obradu za odplatu.
5. Pochovávanie zomrelých sa koná v čase dohodnutom s prevádzkovateľom pohrebnej
služby a organizátorom smútočných obradov.

III.
Cenník
Za prenájom Domu smútku, katafalku a chladiaceho boxu je stanovený poplatok
8,- € /deň.

IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom svojho štatutárneho
zástupcu – starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a poverených zamestnancov
obce.
2. V prípadoch, ktoré nie sú súčasťou tohto VZN, platí zákon č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve.
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce v zmysle § 13 ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu právnickej osobe ( alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie), podľa miery zavinenia, od 10,00 až do 663,00 €.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Jovice bolo schválené uznesením č. 49/2011 na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Joviciach, dňa 15.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom
1.1.2012.
5. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.

V Joviciach, dňa 15.12.2011

František Barci
starosta obce
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