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Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto na základe ust. § 18 ods. 2 zákona č.
131/ 2010 Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f)
v spojení s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva
VZN č. ...../2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko obce
Slanské Nové Mesto
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slanské Nové Mestoč. 4/2019 Prevádzkový poriadok pre
pohrebisko obce Slanské Nové Mesto sa mení a dopĺňa nasledovne :
Pôvodné znenie:
§ 4 Prevádzka pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorínu je obec Slanské Nové Mesto, IČO 00324744, DIČ
2021245028, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom: Martina Tóthová –
KLM, M.R. Štefánika 1235/16, Sečovce 178 01, IČO: 43518486. Poradenskú a dozornú
službu nad pohrebiskom v obci Slanské Nové Mesto vykonáva na základe Zmluvy o dohode
o prevádzkovaní pohrebiska v Slanskom Novom Meste zo dňa 06.02.2018 - Martina Tóthová
– KLM.
ktorým sa upravuje § 4 Prevádzka pohrebiska
takto:
Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorínu je obec Slanské Nové Mesto, IČO 00324744, DIČ
2021245028, ktorá vykonáva správu a prevádzkovanie pohrebiska v rozsahu:
 Správa a prevádzka cintorína v rozsahu ,,výlučne“ zodpovednej osoby
prevádzkovateľa pohrebiska,
 Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 398/2019 Z. z. o pohrebníctve,
Bc. Peter Mačanga – OMEGA, Ďurkov 342, 044 19 Ruskov IČO: 40438457, DIČ:
1034983147, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.
Článok 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 –tým dňom od vyhlásenia.

V Slanskom Novom Meste, dňa .................

Milan Diheneščík, v.r.
starosta obce

