Obecné zastupiteľstvo obce Oľdza na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva toto pre územie obce Oľdza tento

Návrh na
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2020
o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Oľdza

Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto VZN je ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska (ďalej len ochranné pásmo)
pre územie obce Oľdza a ďalšie náležitosti na základe novely Zákona č. 131/2010 Z.z.
schválenej 8.10.2019 poslancami Národnej rady Slovenskej republiky:
- určiť šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov,
- určiť pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na
pietny charakter pohrebiska a
- ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Článok II.
Ochranné pásmo cintorína na území obce Oľdza
1. Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska v Oľdzi, ktorý sa nachádza na parcele registra
„C“, č. 88 o výmere 3640 m², ostatné plochy zapísané na liste vlastníctva č. 163, vo
vlastníctve obce Oľdza
§1
Rozsah ochranného pásma
1. Ochranné pásmo pohrebiska sa určuje v rozsahu 50 metrov od hranice pozemku
pohrebiska.
§2
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme
1. V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať a povoľovať stavby bez
stanoviska obce Oľdza.
2. V ochrannom pásme pohrebiska sa musia dodržať nasledovné odstupy stavieb od hranice
pozemku pohrebiska:
a) Odstupy stavieb od hranice pozemku pohrebiska musia umožňovať vykonávanie
stavebných prác v súvislosti s výstavbou, údržbou a odstraňovaním stavieb na
vlastnom pozemku stavby. Toto sa nevzťahuje na už povolené stavby.
b) Vzdialenosť hranice ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu všetkých
stavebných konštrukcií budovy (napr. rodinného domu) od hranice pozemku
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c)

d)

e)

f)
g)

pohrebiska musí byť najmenej 1/3 výšky daného priečelia budovy, avšak nie menšia
ako 5 m.
V prípade drobnej stavby definovanej v § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon), musí byť vzdialenosť hranice ortogonálneho
priemetu vonkajšieho obvodu všetkých stavebných konštrukcií drobnej stavby od
hranice pozemku pohrebiska najmenej 3,5 m.
Vzdialenosť hranice ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu všetkých
stavebných konštrukcií stavby od hranice pozemku pohrebiska musí byť väčšia ako
šírka požiarne nebezpečného priestoru v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Pri stanovení odstupovej vzdialenosti pre potreby splnenia požiadaviek na denné
osvetlenie a preslnenie je potrebné zohľadniť plánovanú výsadbu stálej ochrannej
a izolačnej zelene vo výške 10 m po obvode pohrebiska ako súvislú tieniacu prekážku.
Podmienky uvedené v odsekoch a) až e) sa vzťahujú na novostavby, zmeny stavieb
pred dokončením a zmeny dokončených stavieb.
Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi
hranicou ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu všetkých stavebných
konštrukcií stavby a hranicou pozemku pohrebiska.

3. Pravidlá uvedené v odsekoch 1 a 2 sú záväzné pre všetky konania stavebného úradu obce
Oľdza, v ktorých sa zasahuje do ochranného pásma.
§3
Ustanovenie činností, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu
1. Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú v ochrannom pásme zakázané
nasledujúce činnosti:
a) také činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú priebeh pohrebu hlukom,
infrazvukom vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektmi nad
mieru stanovenú právnym predpisom a zároveň tiež nad mieru primeranú pomerom,
a to akoukoľvek formou, najmä kosením, pílením, rôznymi stavebnými činnosťami,
hlukom motorov áut, strojov a zariadení, oslavami a akciami pri ktorých je hluk,
akákoľvek reprodukcia hudby, krik, spev alebo neprimerane hlučné správanie, ktoré
by rušili dôstojný priebeh pohrebu, alebo iného cirkevného aktu, obradu.
b) akékoľvek verejné zhromaždenia alebo podujatia spojené s produkciou hudby alebo
hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré súvisia alebo sú
súčasťou pohrebu alebo iného cirkevného aktu, obradu.
2. Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vykonávanie:
a) sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných
priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných sezónnych a poľných prác,
b) prác pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií,
c) neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku
alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu.
§4
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákazy stanovené v Článku II. tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
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2. Za priestupok podľa ods. 1. obec uloží pokutu do výšky 165,96 EUR (slovom
jednostošesťdesiatpäť eur a deväťdesiatšesť centov).

Časť III.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
5.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) príslušný okresný rad verejného zdravotníctva v rozsahu jeho kompetencií.
Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na Zákon č. 131/2010 Z.z. a jeho novelizáciu schválenú dňa 28.10.2019 poslancami
Národnej rady Slovenskej republiky.
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Oľdza dňa ......... uznesením
č...............
Toto VZN bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli Obce Oľdza dňa .........................
Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom ..........................

V Oľdzi dňa ..................
Ildikó Gyurcsiová
starosta obce

Návrh tohto VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od ........................... do ............................
Po schválení VZN bol podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyvesený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od ........................ do ...................... .
3

