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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁBORSKÉ
č. 2/2020
o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Záborské
Obec Záborské na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods.1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa § 15 ods.7 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v y d á v a
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁBORSKÉ
č. 2/2020
o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Záborské

Časť 1.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky
ochranného pásma pohrebiska v obci Záborské a ustanovuje činnosti, ktoré budú
v ochrannom pásme pre stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané na základe
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve .
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka
b) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne
spojených s obradom.

Časť 2.
§1
Určenie ochranného pásma pohrebiska obce Záborské
Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska, ktoré sa nachádza na parcele KN-C 187o výmere 934 m2- ostatné plochy, KN-C- 188/1- o výmere 4 788 m2- ostatné plochy
zapísané na LV 590 vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a Pavla Petrovany,
082 53 Petrovany 290, Filiálka Záborské.

§2
Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu
1. Obec Záborské určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre pohrebisko
v obci Záborské vo vzdialenosti 2,00 metrov od hranice pohrebiska.
2. V tomto ochrannom pásme je zakázané umiestňovanie akýchkoľvek budov, ktoré
nesúvisia s pohrebníctvom.

§3
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať
počas pohrebu
Počas konania pohrebných obradov sú zakázané všetky činnosti, ktoré rušia alebo inak
negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými a inými
obdobnými efektami, neprimeraným hlučným správaním spevom, reprodukciou hudby
(oslavy), hlukom motorov áut, kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti a iné práce
spôsobujúce hluk.

§4
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákazy stanovené v § 2 tohto VZN obce Záborské
a ustanovenia § 32 ods.1 zákona.
2. Za priestupok obec uloží v zmysle § 32 ods. 2 zákona pokutu do výšky 663,00 EUR.

Časť 3
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) jednotlivé obecné komisie
d) príslušný Regiónalny úrad verejného zdravotníctva v rozsahu svojich kompetencií.
2. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Záborské dňa 17.02.2020 na
rokovaní obecného zastupiteľstva.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 05.03.2020

Kristína Maliňáková
starostka obce

Dôvodová správa:
S účinnosťou od 01.01.2020 na základe zákona č.398/2019 Z.z. došlo k novele zákona
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Obec má možnosť ustanoviť si vlastnú šírku ochranného pásma
pohrebiska. Do účinnosti novely ochranné pásmo pohrebiska bolo 50 metrov od hranice
pohrebiska.
Novelou zákona o pohrebníctve sa vytvorili podmienky pre obce umožňujúce individuálne
určenie šírky ochranného pásma. Vzhľadom na povolenú individuálnu bytovú výstavbu
v blízkosti cintorína obec Záborské navrhuje 2 metrové ochranné pásmo pohrebiska
s výnimkou budov, ktoré súvisia s pohrebnými obradmi.
Zmenu ochranného pásma je potrebné vykonať prijatím VZN obce najneskôr do 31.03.2020,
aby v zmysle zákona o pohrebníctve účinnosť VZN bola najneskôr od 01.04.2020

