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O B E C  Bošáca   

 

    Doplnenie § 2 

 

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO    NARIADENIA 

 

č. 3/2018 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bošáca 

 

 

Návrh  zmeny:      -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa:                      1.4.2020 

                               -  zverejnený na webovom sídle obce  dňa:                  1.4.2020 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu  zmeny:   do(včítane):    11.4.2020 

Doručené pripomienky (počet) :  --- 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny uskutočnené  dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny doručené poslancom  dňa:   

Zmena § 2 schválená  Obecným zastupiteľstvom v Bošáci, dňa        .................... 

Zmena § 2 vyvesená na úradnej tabuli obce Bošáca, dňa :     ................................                  

 

Doplnenie § 2 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO   NARIADENIA č. 3/2018 Prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Bošáca 

 

nadobúda účinnosť dňom 01.05.2020 

 

 

 
 

 



2 

Návrh zmeny  vyvesený na úradnej tabuli v obci Bošáca dňa                  
Návrh zmeny zverejnený na internetovej stránke obce Bošáca dňa        
Návrh zmeny  zvesený  z úradnej tabule v obci Bošáca dňa                  
Návrh zmeny  stiahnutý z webového sídla obce Bošáca dňa           
Zmena vyvesená na úradnej tabuli v obci Bošáca dňa                             
Zmena   zverejnená na webovom sídle obce Bošáca dňa                
Zmena nadobúda účinnosť dňa                                                                 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci sa na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej 

len VZN), v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o Pohrebníctve). 

 

 dopĺňa  §2 pre územie obce  B o š á c a  nasledovne 

  
 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU 
 

č. 3/2018  

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska  obce Bošáca 

 

§ 2   Identifikačné údaje 

 

8.Činnosti ktoré je možné v ochrannom pásme vykonávať 

 

1. V ochrannom  pásme pohrebiska umiestneného na území obce Bošáca nie je možné bez 

súhlasu Obce Bošáca počas pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti: 

- akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak  negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu 

hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektmi a to 

akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou 

/produkciou/ hudby, hlukom motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných 

alebo iných prác. 

 

2. Zákazy podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahujú na vykonávanie prác pri odstraňovaní 

následkov živelných  pohrôm alebo havárií. Zákazy sa tiež nevzťahujú na vykonávanie 

neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo 

zdraví v nevyhnutnom  rozsahu. 

 
V Bošáci, dňa ...................... 

   

        Mgr. Daniel Juráček 

             starosta obce 

 


