
 

 

      
 
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 
TRNAVA 

 

    VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 556 

 
 
ktorým mení a dopĺňa VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje 

prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti 
podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a 
podľa ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebísk na území mesta Trnava. 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 

1. V texte VZN sa dopĺňa nový čl. 5 s nasledovným znením: 
„Priestupky na úseku pohrebníctva podľa § 32 ods. 1 písm. c) až l) zákona 
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej iba zákona o pohrebníctve) 

prejednáva v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov Mestská polícia mesta Trnavy.“ 

2. Pôvodný čl. 5 sa označuje ako čl. 6. 
3. V Prílohe VZN „Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava“ sa 

v čl. 4 „Druhy hrobových miest na pohrebisku“ dopĺňa písmeno e), ktoré 

znie: 
„e) vsypová lúka (pochovávanie v zmysle § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona 

o pohrebníctve)“ 
4. V Prílohe VZN „Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava“ sa 

v čl. 5 „Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku“ dopĺňa nový ods. 4, 

ktorý znie: 
„4. Správca pohrebísk prevádzkuje v priestoroch pohrebiska aj priestory 
hygienického zariadenia poskytujúceho základné hygienické služby 

návštevníkom pohrebísk za jednorazovú úhradu 0,50 €. Úhrada je 
vyberaná výlučne za účelom krytia nákladov správcu potrebných na 

dodržiavanie hygienických požiadaviek pre riadne prevádzkovanie 
priestorov hygienického zariadenia, na úhradu hygienických potrieb, 
ochranných a pracovných pomôcok zamestnancov zabezpečujúcich čistenie 

a dezinfekciu týchto priestorov.“ 
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5. V Prílohe VZN „Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 

mesta Trnava“ sa v čl. 9 „Prevádzková doba pohrebiska“ dopĺňa ods. 4, 
ktorý znie: 

„4. Prevádzkovateľ pohrebiska si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej 
doby pohrebísk v prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré by 
mohli ohroziť bezpečný pohyb, zdravie a život  návštevníkov pohrebísk. 

Oznam o  takejto zmene prevádzkovej doby je prevádzkovateľ pohrebísk 
povinný neodkladne, najneskôr 1 deň vopred, zverejniť na internetovej 
stránke mesta a na mieste obvyklom na pohrebisku.“ 

6. V Prílohe VZN „Cenník prenájmu hrobových miest“ sa dopĺňa nový riadok, 
v stĺpci „Typ hrobového miesta“ znenie „1-hrob s jednotnou úpravou 

hrobového miesta“ a v stĺpci „Nájomné na 10 rokov (€)“ znenie „200,-“. 
 
 

Čl. 2 
Účinnosť 

Toto VZN nadobúda účinnosť 01. januára 2021. 

 

 
 
        

 
 

JUDr. Peter Bročka, LL. M  
    primátor         

               v.r. 
 
 
 

       
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 8.12.2020. 
Vyvesené dňa 10.12.2020 

Zvesené dňa 24.12.2020 


