
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2011 
 (D o d a t o k č. 1)  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Závod č. 3/2007 zo dňa 3. 4. 2007 o prevádzkovom poriadku 

verejných pohrebísk na území  

Obce Závod 
 
 

Obec Závod na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v súlade s § 33 ods. 5 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o pohrebníctve“), vydáva pre 

územie obce Závod toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2011 ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2007 zo dňa 3.4.2007 o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk na 

území obce Závod. 

 

 

Do čl. 6  Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov sa dopĺňa bod 

č. 9, ktorý znie:  

9. Prevádzkovateľ cintorína vymedzuje priestor v cintoríne na urnovú stenu a to v časti pri 

Dome smútku v dĺžke ....10.....m popri múre plotu. 

 

 

Pôvodné znenie čl. 7 Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta: 

 

10.   Pri zriaďovaní hrobových miest, musia nájomcovia dodržiavať nasledujúce zásady:  

a. uličky medzi hrobmi musia byť široké najmenej 30 cm 

b. uličky medzi radami hrbov musia byť široké  najmenej 70 cm 

11. pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch 

      a/ pri jednohrobe 110x250 cm (80x200, 130x260) 

      b/ pri dvojhorbe 210x250 cm 

      c/ pri prehĺbenom hrobe 110x250 cm 

      d/ pri hrobke 90x250 cm 

      e/ pri detskom hrobe podľa veľkosti rakvy. 

 

Upravené znenie Čl. 7 Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta:  

 

10.   Pri zriaďovaní hrobových miest, musia nájomcovia dodržiavať nasledujúce zásady:  

a. uličky medzi základmi hrobov musia byť najmenej 30 cm a maximálne 36 cm 

b. uličky medzi radami hrbov musia byť široké  najmenej 70 cm 

11.1 pochovávacia plocha pre pôvodné hroby musí byť v rozmeroch 

      a/ pri jednohrobe 110x250 cm (80x200, 130x260) 

      b/ pri dvojhorbe maximálne 200x250 cm 

      c/ pri prehĺbenom hrobe 110x250 cm 

      d/ pri hrobke 110x250 cm až 130x250 cm 

      e/ pri detskom hrobe podľa veľkosti rakvy 

  11.2  pochovávacia plocha pre nové hroby musí byť v rozmeroch 



      a/ pri jednohrobe 110x250 cm až 130x250 cm 

      b/ pri prehĺbenom hrobe 110x250 cm až 130x250 cm 

      c/ pri hrobke 110x250cm až 130x250 cm 

      d/ pri detskom hrobe podľa veľkosti rakvy 

 

   

       

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk na území obce 

Závod.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  v Závode 

dňa  17. 3. 2011  uznesením č. 25/2011.   

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia  a  je platné do schválenia nového VZN.. 

 

     

 

V Závode dňa 17. 3. 2011 

 

                                                                                             Ing. Peter Vrablec 

                                                                                                  starosta obce  

 

 

vyvesené dňa 23. 3. 2011  

 

 

zvesené dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 
 

 


