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vŠnonncNE zĺvĺzxnľłnIłDENIEč. tl202l

o ochrannom pásme pohľebiska na Űlzemí obce

Výborná

obecné zastupiteľstvo obce Výborná vo veciach ízemnej samosprávy v zmysle ustanovenia
$ 6 ods. I zćtkona č,. 36911990 Zb. o obęcnom zľiadenía v zmysle ustanovenia $ 15 ods. 7
zźt|<onač.13Il20I0 Z. z. o pohrebníctve

vydáva
toto všeobecne złlľäzné
nariadenie

Clánok 1
Úvodné ustanovenie

1' obec Výborná týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalei len VZN) ustanovuje
ochĺannépásmo pohľebiska zriadeného nauzęmí obce Výboľná a určuje:
a) šíľkuochľannéhopásma polrrebiska od hľanice pozemku pohrebiska;

b) pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochľannom pásme pohrebiska
so zľetel'om na pietny chaľakter pohľebiska;
c) činnosti, ktoré nie je moŽné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

2' Na účelytohto

VZN

sa ľozumie:

je cintoľín,kolumbárium, urnc,vý háj, rozptylová lúka a vsypová lúka;
b) pohľeb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s
a) pohľebisko

obľadom.
c)

pokiaľ v tomto VZN nie j e podrobnej šia úprav a, p|atia ustanoveni a zákona o
pohrebníctve.

čHnok 2
Ustanovenĺe ochľanného pásma pohľebĺska
ochľanného pásma pohľebiska od hľanice pozemku pohľebiska určuje obec v šíľke5 m od
hranice pozemku pohľebiska.

čHnot 3
Pľavidlá umiestňovania a povolbvania bud,rv a stavĺeb v ochľannom pásme pohľebiska

l.

So zľetel'om na pietny charakteľ v ochľanĺrom pásme pohľebiska umiestneného na űzemí
obce Výborná sa nesmú povol'ovat' a umiestňovať žiadne stavby a budovy okrem tých, ktoré

svojim účelovýmuľčenímpriamo súvisia s pre.ĺádzkou pohľebníctva a s pľevádzkou služieb
súvisiacich s pohľebníctvom.
2.

V ochľannom pásme pohrebiska

sa povoľuje umiestnenie stavieb miestnych komunikácií,

paľkovísk, chodnĺkov a inŽinierskych sietí.

Článok 4
Činnosti, lĺtorénie je možnév ochľannom pásme pohľebiska vykonávat'počas pohľebu
1'

V ochrannom pásme pohrebiska umięstnęného na uzęmi obce Výboľná

sú počas pohĺebu,

so zreteľom na pietu zakázané:

a) akékoľvekčinnosti, ktoľéľušiaalebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu

hlukom, prašnosťou,zápachom, vibľáciami, svetelnými alebo laseĺovými ainými obdobnými
efektami, a to akoukoľvek foľmou' najmä neprimerane hlučným správaním, spevom'
repľodukciou/produkciou hudby alębo hovoreného slova, hlukom motorov áut, stľojov a
zaiadení, výkonom hlučných stavebných, búracíchprác alebo iných prác s použitímstľojov
nástľojov anáradia1'
b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zl'lromaždęní alebo podujatí spojených s pľodukciou

hudby alebo hovoreného repľodukovanéhoslova s výnimkou takých, ktoľésúvisia alebo sú
súčasťouprebiehajúceho pohľebu;

2. Zákazy podľa ods. 1. tohto ělánku sa nevzťahujú na vykonávanie sezónnych pľác pri
zabezpeč,ovaní nevyhnutnej údľžbyciest a choiníkov, pohrebiska, veľejných priestľanstiev a
veľejnej ze|ene, neodkladných sezónnych poľných prác a na vykonávanie prác pľi
odstĺaňovaní následkov Živelných pohrôm alebo haváľii. Zákazy sa taktieŽ nevzťahujú na
vykonávanie, alebo vykonanie činnostípriamo súvisiacich so záchranou zdravía, života,
činnostíneodkladne smeľujúcich k odstľáneniu priamo hĺoziacej škody na majetku alebo
zdravi v rrevyhnutnom ľozsahu'

čhnok 5
orgány dozoru a sankcie
1.

Dozor nad dodrŽiavaním čl. 4 tohto VZN vykonávaju:
a) pr ev ádzkovatel' pohreb i ska

b) poslanci obecného zastupiteľstva.
c) poverení zamestnanci obce

2. Pľiestupku resp. spľávneho deliktu sa clopustí ten, kto poruší ustanovenia čl.3 a čl.4 tohto
VZN, porušenie je postihnuteľné podľa osobitný-ch pľedpisov.

V

Clánok

6

Zź,luercčnéustanovenia
1' Návľh VZN obcę Výborná ě' Il2021 bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na
úľadnej tabuli a webovom sídle obce Výboľná ďř'a 14.09.2021 a zvesený dřnŻ9.09.2021.

2.

Toto Všeobecne záväznénaľiadenie bolo pľerokované na zasadnutí obecného

zastupiteľstva Výborná dňa 17 .12.2021, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí' pľičombola splnená
podmienka na pľijatie VZN minimáInę 3l5 väěšiny prítomných poslancov.

Výborná'č,.Il2021nadobúda účinnosť15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli obce Výboľná a r.vebovom sídle obce Výborná.
3. Toto všeobecne závazné nariadenie obce

Ing. Vieľa Stręlová
starostka obce Výborná

