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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v Meste Nová Dubnica dňa 10. 06. 2013  
VZN zverejnené na úradnej tabuli v Meste Nová Dubnica dňa 01. 07. 2013  
VZN nadobúda účinnosť 16. 07. 2013  
 
 

Mesto 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. 9/2013 
Mesta Nová Dubnica 

 
o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje  

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica 
 

Článok I 
Predmet zmeny 

 
Všeobecné záväzné nariadenie ( VZN ) č. 5/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
1.  Článok 8 – Povinnosti návštevníkov pohrebiska sa v odseku 2 dopĺňa o písmeno j), ktoré  
      znie: 

 j)  klásť umelé  kvety, vence  z  umelých   kvetov, zapaľovať kahance a  sviečky  na   vyvýšenej,        
     vybetónovanej  (vydláždenej)  ploche  pod  dreveným  krížom, nachádzajúcim sa vedľa domu  
     smútku. Zapaľovať kahance  a sviečky je možné vo vymedzenej, ( mramorovej )   časti, ktorá     
     sa  nachádza  pred  vydláždenou časťou  s  dreveným krížom.“ 

 
2.  V Článku 10 – Výkopové,  stavebné  a  kamenárske práce  na  pohrebiskách  odsek 5   znie:   

 5.  Stavby  pomníkov, súvisiacich  základov   a  príslušenstva  k  nim vykonávajú  poskytovatelia 
      služieb  na  pohrebisku,  ktorí   majú  oprávnenie  na  vykonávanie  takýchto  prác na  základe  
      objednávky nájomcu  alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.“ 

 
3.  Článok 10 – Výkopové, stavebné  a  kamenárske práce na pohrebiskách sa dopĺňa o  odseky 
     7 a 8,  ktoré  znejú:  

  7.  Nájomca  alebo vykonávateľ stavebných prác nesmie  odkladať  časti  príslušenstva hrobu  na 
       iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu. 

8. Vykonávateľ stavebných prác (nájomca alebo iná osoba na základe poverenia objednávky) je     
povinný   vykonať   stavebné  práce  tak,  aby  príslušenstvo hrobu  neohrozovalo  život, 
zdravie  a majetok ďalších osôb  a  taktiež bezpečnosť prevádzky pohrebiska. V prípade, že 
príslušenstvo  hrobu  ohrozuje  život, zdravie  a  majetok   ďalších  osôb  alebo  bezpečnosť 
prevádzky  pohrebiska,  je  nájomca  povinný  bez  zbytočného odkladu  po  zistení  stavu  a 
taktiež po výzve prevádzkovateľa  zabezpečiť  na  vlastné  náklady  nápravu.“ 
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4.  V Prílohe č. 2 - Tlačivo „Súhlas k výkopu a úprave hrobu“ –  odsek 2 znie: 
     2.  Pri  stavbe  obruby,  alebo  pomníka   je  bezpodmienečne  treba   dodržať   priestor   vytýčený  

   prevádzkovateľom pohrebiska  a  hrob zaradiť podľa  regulačnej čiary ( Čl. 10 ods. 4  písm. d)  
   a  e)  tohto VZN ).  Stavba  príslušenstva  hrobu  ( alebo jeho úprava )  musí  byť  zrealizovaná 

          tak, aby neohrozovala život, zdravie a majetok ďalších  osôb  a  taktiež  bezpečnosť prevádzky   
          pohrebiska.“ 
 
 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo   schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva  
      v Novej Dubnici zo dňa   26.06.2013.  
 
2.  Nariadenie nadobúda   účinnosť  15.  dňom   od   jeho     zverejnenia na úradnej tabuli  mesta . 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Marušinec 
primátor  

 
 
  
 
 
 


