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Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

tak, že do čl. 6 bodu 1 sa za prvú vetu vloží veta druhá v znení: „Uvedená podmienka sa 

nevzťahuje na urnové miesta v urnovom háji.“  

  

Dôvodová správa:  

Z dôvodu podnetov zo strany niektorých občanov mesta nesúhlasiacich so znením VZN 

12/2015 čl. 6 o podmienkach pochovávania na pohrebiskách na ul. A. Hlinku a v Laskári, 



 

 

v zmysle ktorého sa ľudské pozostatky a ostatky na pohrebisku na ul. A. Hlinku ukladajú len 

pre pozostalých príbuzných a uvedené sa vzťahuje aj na urnové miesta v urnovom háji 

(pozn. v súlade s definíciami pojmov zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení 

neskorších predpisov) – Mesto Nováky predkladá návrh zmeny uvedeného VZN tak, že v čl. 6 

do bodu 1 sa vloží druhá veta v znení: „Uvedená podmienka sa nevzťahuje na urnové miesta 

v urnovom háji.“ 

 

Záver: Členovia komisie odporučili MsZ schváliť zmenu VZN v predloženom znení.  

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 30.1.2018 odporučili MsZ schváliť zmenu VZN 

v predloženom znení. 

  



 

 

 
 

č. /2018 

Návrh 
 

Mesto Nováky podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 

Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o pohrebníctve) v spojitosti 

s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení 

 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.  /2018, ktorým sa dopĺňa a mení  

VZN č. 12/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
 

 

Článok č. 6 Podmienky pochovávania na pohrebiskách na Ul. A. Hlinku a v Laskári, bod 

1. sa dopĺňa za prvú vetu: 

Uvedená podmienka sa nevzťahuje na urnové miesta v urnovom háji. 

 

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkový poriadok pohrebísk bude prístupný na Mestskom úrade v Novákoch a na 

internetovej stránke mesta na www.novaky.sk. 

 

http://www.novaky.sk/
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