
 

 

 

 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 7.9.2009 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 30.9.2009 

VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2009 

 

Mesto Nová Dubnica v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene 

a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

vydáva  

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 

Mesta Nová Dubnica 
 

 

o doplnení a zmene VZN č.8/2007 – Štatút cintorínov mesta Nová Dubnica  

 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2007 – štatút cintorínov mesta Nová Dubnica sa dopĺňa 

a mení nasledovne : 

 

1. V úvode názvu Všeobecne záväzné nariadene sa nahrádza slovo cintorín slovom    

    pohrebisko. 

 

2. Článok č.7 – Stavebné práce sa mení a dopĺňa nasledovne : 

 

     Bod 3) znie : 

     

     Po  ukončení  stavebných   prác  je  stavebník   hrobky,  hrobu  pre  urnu, betónovej   alebo     

     terasovej   obruby,  pomníka  alebo  obloženia  na  hroby  povinný  bezodkladne  na   svoje         

     náklady   vyčistiť  okolie  stavby a  odstrániť  prebytočný materiál. V prípade nesplnenia si    

     povinnosti uvedenej v tomto bode,  stavebník  porušuje ustanovenia  Všeobecne záväzného   

     nariadenia   č.2/2006  O nakladaní  s  odpadmi  a toto porušenie je v zmysle čl. 23, bod 7a)  

     priestupkom so sankciou do výšky 165,97 €. 

 

     Bod 4) znie :  

 

     Za    použitie vody každý  stavebník  uhradí  do  pokladne  Mestského  úradu  5 €  za jeden  

     stavebný celok (hrobka, betónová obruba apod.). 

     

     Dopĺňajú sa nové body nasledovne : 

 

     Bod 5) – znie : 

 

     Každý   stavebník   je   povinný  zaplatiť  do   pokladne   Mestského   úradu    poplatok  za  

     poskytnutie priestorov pohrebiska v Novej Dubnici a lebo miestnej časti Kolačín vo výške    

     3 € za každý stavebný celok. 

 



 

 

 

 

 

 

      Bod 6) - znie : 

 

     V záujme dodržania estetického vzhľadu pohrebísk je správca pohrebísk povinný dbať na  

      to, aby stavebník vybudoval základy tak, aby sa zamedzilo  zosuvu pôdy, naplaveninám, 

      zarastaniu burinou  k iným hrobkám, t.j. aby betónové obruby boli naviazané na susedné 

      hrobové miesta, prípadne zvolené iné vhodné riešenie. 

 

      Bod 7)  - znie : 

 

      Stavebník je  povinný  každý  vstup  na pohrebiská osobne oznámiť správcovi pohrebiska. 

      Správca  pohrebiska oboznámi  stavebníka  o  povinnosti  uhradiť do pokladne Mestského  

      úradu  poplatok  za použitie vody 5 € a poplatok 3 € za poskytnutie priestorov pohrebiska. 

      O vstupe stavebníka na pohrebiská vedie správca evidenciu, v ktorej bude uvedený názov    

      firmy stavebníka , dátum  vstupu  a dĺžka stavebných prác jedného stavebného celku. 

 

      Bod 8) – znie : 

 

      Správca  pohrebiska  je  povinný vykonávať priebežnú kontrolu priebehu stavebných prác, 

      najmä dodržiavanie ustanovení bodu 6) a stavebník je povinný postupovať podľa pokynov  

      správcu. 

 

      Bod 9) – znie : 

 

      Správca  pohrebísk  môže  prenajať  hrobové miesto  stavebníkovi  hrobky  za poplatok v    

      zmysle  čl. 8, bod 5. Stavebník v prípade konkrétneho nájomcu hrobového miesta  tomuto 

      ponúkne    vybudovanú    hrobku  za   rovnakých   cenových   podmienok  a   oznámi túto    

      skutočnosť  správcovi, ktorý uzatvorí s nájomcom nájomnú zmluvu hrobového miesta. 

 

 

 

3. Článok č. 8) – Poplatky   

 

Bod 5 – doterajšie znenie sa nahrádza  novým, ktoré znie : 

 

       Poplatok za prenájom hrobového alebo urnového miesta na dobu 15 rokov  /tlecia    

       doba/  od  prvého uloženia je : 

         

        jednohrob                      18 € /     542,30 Sk                     

        dvojhrob                        35 € /  1 054,40 Sk                      

        trojhrob                         50 € /  1 506,30 Sk                      

        jednohrobka                  62 € /  1 867,80 Sk                    

        dvojhrobka                  110 € /  3 313,80 Sk                      

        hrob pre urnu                  5 €/      150,60 Sk                        

       detský hrob                      8 €/      241,00 Sk                      

 

 



 

 

 

 

 

        Bod 6 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie : 

 

        Poplatok   za   prenájom  hrobového  alebo  urnového  miesta  na  dobu   10    rokov  

        – predĺženie užívacieho práva  je : 

 

        hrob , hrobka  / jedno, dvoj, trojhrob, jedno, dvojhrobka/                  30 € / 903,78 Sk 

        hrob pre urnu                                                                                       10 €/ 301,26 Sk                                 

        detský hrob                                                                                            8 €/ 241,00 Sk                                

 

 

 

 

Záverečné ustanovenie 

 

      

       1.   Na tomto VZN sa  uznieslo Mestské  zastupiteľstvo v   Novej Dubnici dňa  28.9.2009.  

        

       2.  Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej  

             tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Ján Šušaník 

                                                                                      primátor mesta 

 


