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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa  29.03.2022    

VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa   20.04.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa   
 
 
 
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 

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 a dopĺňa nasledovne: 

1. V Článku 10 Výkopové, stavebné a kamenárske práce na pohrebiskách  sa mení a dopĺňa 

odsek 2  a  znie  nasledovne: 

2. Na vykopanie hrobu, na  vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (hrobu, náhrobku, 

hrobky, kamenej obruby a pod.) je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska 

(tlačivo Súhlas k výkopu a úprave hrobu), vytýčenie hrobového miesta prevádzkovateľom      

a zaplatený poplatok v zmysle cenníka služieb – Dohľad výkopu a úpravy hrobu.                  

Vjazd všetkým druhom motorových vodzidiel do areálu pohrebiska je zakázaný, okrem 

vozidiel, ktorým prevádzkovateľ pohrebiska dal  súhlas. 
 

2.   V Článku 14 Spôsob nakladania s odpadmi  sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:  

3.  Za účelom kontroly dodržiavania ods.2 tohto článku, je prevádzkovateľ pohrebiska     

oprávnený  pri  vydaní  písomného  súhlasu  k  úprave hrobu žiadať kauciu vo výške       

100,00 €, ktorú po ukončení stavebných prác v súlade s vydaným povolením, konečnej úprave 

okolia hrobu, preukázaní a dokladovaní vývozu prebytočného stavebného materiálu, vyplatí späť 

vykonávateľovi stavebných a kamenárskych prác.  
 

Pôvodné čísla článkov 3,4 a 5 sa prečíslujú na články 4,5 a 6. 
 

 
3.   V Prílohe č. 2 sa dopĺňa bod 5 na konci  o nasledovný text: 

5. ... a kauciu vo výške 100,00 € / Článok 10 ods. 2,3 a 4 a Článok  14 ods. 3 tohto VZN /. 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Dubnica  

dňa 13.04.2022 uznesením č. 21 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia                 

na úradnej tabuli. 

 

 

 

 Ing. Peter Marušinec 

 primátor mesta 


