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Spišská Nová Ves, 30.09.2015 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 30.09.2015 

 

PREDMET: 

DODATOK č. 1 VZN č. 5/2011 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK NA 

ÚZEMÍ MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

 

Predkladá: Ing. Jela Bednárová – prednostka MsÚ 

 

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD. – vedúci oddelenia komunálneho servisu 

 

Prerokované: JUDr. Lucia Baldovská – vedúca oddelenia právneho a sociálnych 

vecí 

 

Dôvod predloženia: protest prokurátora 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1. prerokovalo 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 100/15/8810-7 proti 

VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves. 

 

2. uznáša sa na 

dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská 

Nová Ves. 

 

3. ukladá predkladateľovi 

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku 

pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli; 

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

T: do 05.10.2015 



b) zverejnenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na 

území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým; 

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

T: po nadobudnutí jeho účinnosti 

 

  



Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí konanom dňa 

15.12.2011 schválilo VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta 

Spišská Nová Ves. 

Dňa 18.08.2015 bol doručený na Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi protest 

prokurátora. Protest je súčasťou predkladaných materiálov a týka sa: 

 nesprávneho označenia právnych predpisov v úvodnej časti VZN č. 5/2011 

podľa ktorých bolo VZN prijaté 

 ustanovenia § 19 ods. 3 VZN č. 5/2011, kde mestské zastupiteľstvo 

neoprávnene priznalo právomoc kontrolovať dodržiavanie VZN tam uvedeným 

osobám v rozpore s § 32 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov. 

Na základe protestu prokurátora boli potrebné zmeny v navrhovanom VZN vykonané 

a na základe uvedeného navrhujeme prijať navrhovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.09.2015 

 

 

 

 

Ing. Juraj Sad, PhD. 

vedúci odd. komunálneho servisu 



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. 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 

  



Pripomienkovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves 

 

 
Návrh tohto Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.09.2015. Týmto dňom 

začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 

pripomienky k návrhu. 

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu: 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 

adresu radnica@mestosnv.sk, alebo (juraj.sad@mestosnv.sk), alebo do zápisnice na adrese 

Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho 

servisu, č. dverí 212. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 

prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

 

Spracoval: Ing. Juraj Sad, PhD. 
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