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Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 2/2015, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013 

a všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1/2014         
 

s c h v á l e n é 

                                   uznesením Mestského zastupiteľstva 

                           hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

                                                       č. 256/2015     

                                      dňa 24. septembra 2015 

                                                     a  

                                           v y v e s e n é 

                                        na úradnej tabuli  

                 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

              v dňoch od 14. októbra  2015 do  29. októbra 2015. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

                                               

RNDr. Viera Karovičová, v. r.  

vedúca oddelenia sociálnych vecí  

  
Bratislava  5. októbra 2015 



  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 2/2015 

z 24. septembra 2015, 

 

ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 17/2012  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č.1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia  hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2014         

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 

5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve sa uznieslo: 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 17/2012  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č.1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č.1/2014 sa mení takto: 

 

1. 

 

 

 

2. 

V § 4 sa vypúšťa odsek 15. 

Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 18. 

 

 

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta. 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. novembra 2015. 

 

 

 

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r. 

primátor 

 


