Obec Bretejovce
_________________________________________________________________________________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

Č. 1/2020
o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce
Bretejovce

_________________________________________________________________________________________________________________

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/2020 zo dňa 15.07.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bretejovce dňa:

16.07.2020

VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Bretejovce dňa:

...................

Obecné zastupiteľstvo obce Bretejovce sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm.
f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a v súlade
s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len zákon o pohrebníctve) uznieslo
na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2020
o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce
Bretejovce
Článok I.
Predmet úpravy
1. Obec Bretejovce týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) určuje:
a) šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska;
b) pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska
so zreteľom na pietny charakter pohrebiska;
c) činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Článok II.
Umiestnenie pohrebiska
1. Pohrebisko na hranici s k. ú. Seniakovce sa nachádza na pozemku parcela CKN parcelné
číslo 117
Pohrebisko v k. ú. Bretejovce sa nachádza na pozemku parcela CKN parcelné číslo 90 a 91
2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona o pohrebníctve.

Článok III.
Ochranného pásma pohrebiska
1. Ochranné pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska určuje v šírke 5 m od

hranice pozemku pohrebiska.
Článok IV.
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb
1. So zreteľom na pietny charakter pohrebiska v ochrannom pásme pohrebiska umiestneného
na území obce Bretejovce nie je možné umiestňovanie a výstavba budov, stavieb a rôznych
prístreškov, okrem budov a stavieb, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom
(napr. márnica, dom smútku).

2. V ochrannom pásme pohrebiska sa povoľuje umiestnenie stavieb miestnych komunikácií,
parkovísk, chodníkov, inžinierskych sietí a oplotení.

Článok V.
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas
pohrebu.
1. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce Bretejovce 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 efektmi,
a to akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom,
reprodukciou/ produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov a zariadení, výkonom
hlučných stavebných prác alebo iných prác či kosením, vyžínaním zelene či porastov;
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.

Článok VI.
Priestupky a sankcie
1. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN je priestupkom.
2. Na priestupky, ich prejednávanie a sankcie sa vzťahuje zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Bretejovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v obci Bretejovce a to dňa 15.07.2020 uznesením č. 19/2020
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo
obce Bretejovce.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.08.2020
V Bretejovciach, dňa 15.07.2020

Pavel Mylan
starosta obce

