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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v  meste Nová Dubnica dňa 23.07.2021    

VZN zverejnené na úradnej tabuli v  meste Nová Dubnica dňa 23.08.2021  

VZN nadobúda účinnosť dňa 06.09.2021 

 
 
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.  6 / 2021 
Mesta Nová Dubnica 

 

o doplnení a zmene 

 

Všeobecne  záväzného  nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 1/2018,   ktorým             
sa určuje  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica 

 

 

Článok 1 

Predmet zmeny 

 

Všeobecné záväzné nariadenie ( VZN ) č. 1/2018 sa mení nasledovne: 
 

1. V Článku  6  Užívanie hrobového miesta  sa v ods. 2 mení cena prenájmu u jednohrobu         

s betónovou obrubou za prvé obdobie nájmu nasledovne: 
 

-   350 € za  prvé obdobie nájmu v trvaní 17 rokov, táto cena platí pre prvého nájomcu 
hrobového miesta – jednohrobu s novovybudovanou obrubou, pre každého ďalšieho 
nájomcu platí cena  20 €  za prvé obdobie nájmu  v  trvaní  10 rokov, 

 
2.  V Článku  6  Užívanie hrobového miesta  sa v ods. 2 mení cena prenájmu u dvojhrobu         

(dve miesta vedľa seba) s betónovou obrubou za prvé obdobie nájmu nasledovne: 
 

-   400 € za  prvé obdobie nájmu v trvaní 17 rokov, táto cena platí pre prvého nájomcu 

hrobového miesta – dvojhrobu s novovybudovanou obrubou, pre každého ďalšieho 
nájomcu platí cena  35 €  za prvé obdobie nájmu  v  trvaní 10 rokov, 

 

 
 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia  

 

1.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo   schválené   Mestským  zastupiteľstvom  Mesta  
Nová Dubnica  dňa  18.08.2021  uznesením  č. 53  a  nadobúda   účinnosť   pätnástym   
dňom  od  jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 

 
 

 
 

Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta 


