
                     Všeobecne záväzné nariadenie  

                                    č. 2/2020  

  o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Žihárec  

                                                            
 

Obec Žihárec 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 

 

       Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území 

obce Žihárec 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Obec Žihárec 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. 

 

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 

spojený s obradom. 

 

Článok 2 

Šírka ochranného pásma 

 

1. Šírka ochranného pásma pohrebiska je 30 m od hranice pozemku pohrebiska 

umiestneného na území obce Žihárec 

 

 

Článok 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska 

 

1. V tomto ochrannom pásme je povolené umiestňovať len budovy, ktoré budú 

poskytovať služby súvisiace s pohrebníctvom, parkovisko, prístupovú cestu, chodník 

a pod.  

 

Článok 4 

Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu 

 

1. V ochrannom pásme počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané 

nasledujúce činnosti: kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, výkony hlučných 

stavebných strojov, oslavy a akcie pri ktorých je hluk, akákoľvek reprodukcia hudby 

a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh pohrebu alebo iného cirkevného 

aktu, obradu.  



2. Zákazy sa nevzťahujú na vykonávanie neodkladných činností smerujúcich 

k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo na zdraví v nevyhnutnom 

rozsahu.  

 

        Článok 5 

Orgány dozoru a sankcie 
 

1. Dozor nad dodržiavaním čl. 4 tohto VZN vykonávajú: 

a) poverení zamestnanci obce Žihárec 

b) hlavný kontrolór obce Žihárec 

 

2. Porušenie ustanovenia čl. 4 tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.1 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Žihárci,  dňa: 4.3.20220, č. 

uznesenia 272/2020 a nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli obce/mesta. 

 

 

 

      Alajos B a r a n y a y 

             starosta obce 

 

                                                           
1  Najmä: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v platnom znení 


