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O B E C P E T R O V A V E S v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5
a bod 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15
ods. 7 Zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ( ďalej len „ zákon o pohrebníctve“) v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PETROVA VES
O OCHRANNÝCH PÁSMACH CINTORÍNA OBCE PETROVA VES

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto VZN ustanovuje ochranné pásmo cintorína (ďalej len pohrebiska1) zriadeného obcou
Petrova Ves
2. Účelom tohto VZN je určiť šírku ochranného pásma pohrebiska, pravidlá umiestňovania a
povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie
činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Čl. 2
Určenie ochranného pásma pohrebiska
1. Šírka ochranného pásma pohrebiska zariadeného v obci Petrova Ves sa určuje v rozsahu 30
metrov od hranice pozemku pohrebiska.
Čl. 3
Pravidlá pre umiestňovanie a povoľovanie budov a stavieb
v ochrannom pásme pohrebiska
1. V ochrannom pásme sa zakazuje umiestňovať a povoľovať akékoľvek budovy a stavby
s výnimkou budov, ktoré svojím účelom a charakterom slúžia prevádzke pohrebiska alebo
s ňou priamo súvisia.
2. V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať a nie je možné povoľovať stavby,
ktoré svojím vzhľadom, určením, charakterom alebo užívaním môžu mať negatívny vplyv na
pietny charakter pohrebiska.
3. Stavby, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme pohrebiska pred účinnosťou tohto VZN
zostanú zachované.2 Na týchto stavbách je možné povoľovať a vykonávať zmeny a udržiavacie
práce.3

1

pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka (§ 2 ods. 1 písm. u) Zák. č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve)
2
§ 36 ods. 3 Zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
3
§ 54 a násl. Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Čl. 4
Pravidlá pre činnosti, ktoré nie je možné
v ochrannom pásme pohrebiska vykonávať
1. V ochrannom pásme pohrebiska sú počas konania pohrebov, cirkevných obradov, alebo
pietnych aktov zakázané nasledovné činnosti: kosenie, pílenie, oslavy alebo podujatia pri
ktorých je hluk, akákoľvek reprodukcia hudby, alebo hovoreného slova, ktorá by rušila priebeh
pohrebu, cirkevného obradu, alebo pietneho aktu.
2. Zákaz podľa ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na vykonávanie neodkladných prác pri
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, havárií, alebo vykonávaní činností smerujúcich
k odstráneniu hroziacej škody na majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu.
Čl. 5
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou môže byť
priestupkom podľa Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za
ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur.
2. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom je správnym deliktom v zmysle § 27b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý sa uloží pokuta do 6 638 eur.
3. Ustanoveniami tohto VZN nie je dotknuté právo príslušných správnych orgánov uložiť § 32 a
§ 33 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Petrovej Vsi.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi dňa
25. 02. 2020 uznesením č. 4/2020.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13. 03. 2020.

Štefan Beňa
starosta obce

