
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 5/2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 6/2011 o pohrebníctve 

 

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijíma VZN 

č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pohrebníctve 

(ďalej ako „VZN“): 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nedožery-Brezany č. 6/2011 o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 7 sa vypúšťa odsek 7. 

 

2. V prílohe č. 1 k VZN č. 6/2011 čl. X., ods. 14. a 15. znie:  

 

14. Vykopanie jamy 80/200/180 cm. Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu v 

plnom rozsahu vykonáva Miroslava Peticová, IČO: 41057759 ako oprávnená osoba. 

Správca pohrebiska môže umožniť obstarávateľovi práce súvisiace s vykopaním jamy 

zabezpečiť si aj svojpomocne, prípadne iným dodávateľom pri zachovaní zákonných 

podmienok. Dohľad správy pohrebiska pri prácach svojpomocne, prípadne iným 

dodávateľom je 10 € / 1 pohreb. 

 

15. Poplatok za vykopanie jamy 80/200/230 cm Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním 

hrobu v plnom rozsahu vykonáva Miroslava Peticová, IČO: 41057759 ako oprávnená 

osoba. Správca pohrebiska môže umožniť obstarávateľovi práce súvisiace s vykopaním 

jamy zabezpečiť si aj svojpomocne, prípadne iným dodávateľom pri zachovaní 

zákonných podmienok. Dohľad správy pohrebiska pri prácach svojpomocne, prípadne 

iným dodávateľom je 10 € / 1 pohreb. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

14. Zverejnenie návrhu VZN: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2022. 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa 10.08.2022. 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 10.08.2022. 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa 25.08.2022. 

 

 

15. Pripomienkovanie VZN: 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 22.08.2022 (vrátane). 

Doručené pripomienky (počet): 1                                                                            

Schválená pripomienka obecným zastupiteľstvom uznesením č. 50/2022 zo dňa 23.09.2022. 

 

16. Schválenie VZN: 



 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch, dňa 23.09.2022 pod č.: 

5/2022.  

 

17. Vyhlásenie VZN: 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 27.09.2022. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 27.09.2022. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce 27.09.2022. 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 13.10.2022. 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 14.10.2022 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

           starosta obce  


