Obec Šúrovce v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa §
15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 18/2020
o určení ochranného pásma pohrebísk v obci Šúrovce

NÁVRH

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce:
Návrh VZN – zverejnený na CUET
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane)
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle obce:
VZN zverejnené na CUET:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

24.11.2020
24.11.2020
07.12.2020

§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebiská v obci Šúrovce (ďalej len
pohrebiská“):
a) určuje šírka ochranného pásma pohrebiska,
b) určujú pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na
pietn50charakter pohrebiska,
c) ustanovujú činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
§2
Ochranné pásmo pohrebiska
Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje na 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska.
§3
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska
V tomto ochrannom pásme je zakázané umiestňovanie stavieb na bývanie, podnikateľskú
činnosť, kultúrno-spoločenské akcie alebo iné budovy, ktorých užívanie môže negatívne
ovplyvňovať pietny charakter konania pohrebov a cirkevných obradov.
§4
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu
Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú v ochrannom pásme zakázané nasledujúce
činnosti: kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, práce v záhradách, oslavy a akcie, pri
ktorých je hluk; akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný
priebeh pohrebu alebo iného cirkevného aktu, obradu.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 18/2020 o ochrannom
pásme pohrebísk vykonáva starostkou poverený pracovník Obecného úradu v Šúrovciach.
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na CUET
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 18/2020 na svojom rokovaní dňa
................. nariadením č. .............................
(4) VZN č. 18/2020 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2021.
V Šúrovciach, dňa 24.11.2020
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

