Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 04.06.2015
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa. 26.06.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa 10.07.2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Dubnica na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
(ďalej len „zákon o pohrebníctve“), vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2015
Mesta Nová Dubnica
o doplnení a zmene

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 5/2013, ktorým sa
určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica
v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 02/2014

Článok 1
Predmet zmeny
Všeobecné záväzné nariadenie ( VZN ) č. 5/2013 v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2014 sa mení
a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku 6 Užívanie hrobového miesta sa v ods. 2 dopĺňa druhá veta, ktorá znie :
„Nájomné sa uhrádza každých 10 rokov, s výnimkou nájomného podľa odseku 13 pododsek 13.2
písm. a) tohto článku.“

2. Článok 6 Užívanie hrobového miesta sa dopĺňa o odsek 13 , ktorý znie :
„Na zmiernenie tvrdosti VZN č. 5/2013 v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 02/2014 v Článku 6
ods. 2 - Cena prenájmu hrobových miest – hrobka voči nájomcom podľa pododseku 13.1
prevádzkovateľ postupuje podľa nasledovných ustanovení :
13.1 Nájomca hrobového miesta, ktorý uzavrel nájomnú zmluvu na prenájom hrobového
miesta - hrobky (ďalej len “nájomná zmluva”) v období od 10.05.2013, t. z. odo dňa
nadobudnutia účinnosti VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
na území Mesta Nová Dubnica do 14.04.2014, t. z. do dňa prechádzajúcemu dňu
nadobudnutia účinnosti VZN č. 02/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 môže
podať žiadosť prevádzkovateľovi o uzavretie dodatku k nájomnej zmluve, ktorým sa v
nej zmení Článok 3 - Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia tak, ako je uvedené
v pododseku 13.2 tohto odseku.
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13.2 Prevádzkovateľ na základe individuálnej žiadosti nájomcu hrobového miesta - hrobky
podľa pododseku 13.1 tohto odseku v závislosti odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
uzavretej s nájomcom hrobového miesta uzavre s nájomcom hrobového miesta - hrobky
podľa pododseku 13.1 tohto odseku dodatok k nájomnej zmluve, ktorým sa zmení
Článok 3 - Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia nasledovne:
a) predĺži sa doba nájmu, za ktorú bolo uhradené nájomné za prvé obdobie nájmu
z pôvodných 10 rokov na obdobie, ktoré bude predĺžené o alikvótnu dobu na takú
celkovú dĺžku prvého obdobia ( v rokoch a dňoch ), ktorá bude zodpovedať zníženému
nájomnému z pôvodných 70 € za 10 rokov na 40 € za 10 rokov ( výška nájomného
platná odo dňa účinnosti VZN č. 02/2014, t. z. odo dňa 15.04.2014). Alikvótne
predĺženie prvého obdobia nájmu ( prepočet ) sa bude týkať časti prvého obdobia nájmu
a to odo dňa nadobudnutia účinnosti VZN č. 02/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2013 do dňa , ktorým končí prvé 10-ročné obdobie, za ktoré uhradil nájomca podľa
pododseku 13.1 prvé nájomné podľa uzavretej nájomnej zmluvy,
b) po uplynutí prvého obdobia podľa písm. a) tohto pododseku je nájomné na ďalšie
obdobia stanovené vždy na obdobie 10 rokov za cenu prenájmu hrobového miesta
- hrobky podľa ods. 2 tohto článku.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Nová
Dubnica dňa 24 .06.2015 uznesením č. 58 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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