
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku 

pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves 
 

Tento dodatok dopĺňa a upravuje VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na 

území mesta Spišská Nová Ves takto: 
 

1. Upravuje úvodnú časť, ktorá znie: 
 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších prepisov a zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 5/2011 za 

účelom vnútornej organizácie pohrebísk, ako aj zabezpečenia poriadku na pohrebiskách s 

ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých. 
 

2. Dopĺňa a upravuje § 19 Priestupky a sankcie, ktorý znie takto: 
 

§ 19 

Priestupky a sankcie 
 

1. Priestupku na úseku pohrebníctva, podľa § 32 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve sa 

dopustí ten, kto: 

a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti nájomcu hrobového miesta, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 

d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta, 

e) neudržiava poriadok na pohrebisku, 

f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti návštevníkov pohrebiska, 

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska. 

2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa 

prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. 

5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie ukladá obec. Výnos 

z pokút je príjmom rozpočtu obce. 
 

3. Za § 21 Záverečné ustanovenia sa vkladá § 21a, ktorý znie: 
 

§2 

Účinnosť dodatku 
 

 1. Návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 bol vyvesený na 

úradnej tabuli a internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od ......... 

 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k 

všeobecne záväznému nariadeniu na zasadnutí dňa 30.09.2015, uznesením č. ...../2015; 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli 

........ a nadobúda účinnosť dňom ........ 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 


