
N á v r h 
 

ZMENA k 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2020 

o ochrannom pásme pohrebísk  
na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves uznesením č. ......./2023 
prijatom na ..... . zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová 
Ves konanom dňa ............... v súlade s článkom 68 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej 
republiky, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve schválilo Zmenu k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o 
ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves (ďalej 
v texte len ako „VZN“). 
 

Článok 1 
Predmet Zmeny VZN 

 
1. Zmenou VZN sa mení: 

1.1. Článok 4 ods. 1 VZN a bude znieť nasledovne: 
V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území Mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves nie je možné počas pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti:  
a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný 

priebeh pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými 
obdobnými efektami, a to akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným 
správaním, spevom, reprodukciou / produkciou hudby, hlukom motorov áut, 
strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných prác;  

b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených s 
produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou 
takých, ktoré súvisia alebo sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu. 

 
1.2. Článok 5 ods. 1 písm. a) VZN a bude znieť nasledovne: 

a) starosta Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves,  
 
2. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti bez zmeny.  
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli 

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 
 
V Košiciach dňa ....................... 
 
 
 

     Ing. Michal Krcho  
starosta MČ Košice – Košická Nová Ves 

 


