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               OBEC Zemplínska Teplica 
Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica 

                                                              

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021, 

ktorým sa mení  VZN č. 1/2020, 

              ktorým sa schvaľuje  prevádzkový poriadok pohrebiska na území  

obce Zemplínska Teplica 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                                        12. 7. 2021 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                                          12. 7. 2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                 12. 7. 2021 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                                          26. 7. 2021 

Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu: Obec Zemplínska Teplica, ul. Okružná 340/2,  076 64 Zemplínska Teplica 

- Elektronicky na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk 

Doručené pripomienky (počet) : .............. 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:  - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -   

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

  Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici dňa:   27.7.2021 

  VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Zemplínska Teplica dňa :  28.7.2021 

  VZN zvesené z úradnej tabule obce Zemplínska Teplica dňa :  13.8.2021 

  VZN nadobúda účinnosť dňom:  1.9.2021 

  
  
úradná pečiatka  
s erbom obce  
 

za obec : Mgr. Jozefína Uhaľová 

starostka 
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Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 

 ktorým sa schvaľuje  prevádzkový poriadok pohrebiska na území  obce 

Zemplínska Teplica 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

 

Článok 1 

všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje  prevádzkový poriadok 

pohrebiska na území  obce Zemplínska Teplica sa mení  takto: 

 

Ruší sa článok 2 v celom rozsahu. 

 

Článok 2 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie  

č. 1/2020 ktorým sa schvaľuje  prevádzkový poriadok pohrebiska na území  obce Zemplínska 

Teplica schválené Obecným zastupiteľstvom v Zemplínskej Teplici dňa 27. 7. 2021 pod 

číslom 2/2021 .  

VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2021. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

   


