NÁVRH na
Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2020 obce Marianka
o ochranných pásmach pohrebísk obce Marianka

Obecné zastupiteľstvo obce Marianka sa v zmysle §11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......../2020
obce Marianka
o ochrannom pásme pohrebiska obce Marianka
Obecné
zastupiteľstvo obce Marianka na
základe originálneho výkonu
samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 15 ods. 7 zákona NR SR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky ochranného pásma pohrebiska v obci Marianka a
ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme pre stavebnú činnosť a pietu
počas pohrebu zakázané.
§2
Určenie ochranného pásma pohrebísk obce Marianka
(1) Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska obce Marianka, ktoré sa nachádza na:
a) pozemku registra E KN s parcelným číslom 460, o výmere 3838 m2, druh
pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste vlastníctva č. 1252, vo vlastníctve
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka, Nám. 4. apríla 20, Marianka
a nachádzajúca sa v k. ú. Marianka,
b) pozemku registra C KN s parcelným číslom 462/2, o výmere 3488 m2, druh
pozemku: orná pôda zapísaná na liste vlastníctva č. 961, vo vlastníctve Obec
Marianka, Školská 32, Marianka a nachádzajúca sa v k. ú. Marianka.
§3
Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu
(1) Obec Marianka určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre
pohrebisko v obci Marianka uvedené:

a) v § 2 bodu 1. písmena a) tohto VZN vo vzdialenosti 50 metrov od hranice
pozemku registra E KN s parcelným číslom 460, o výmere 3838 m2, druh
pozemku: ostatné plochy zapísaná na liste vlastníctva č. 1252, vo
vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka, Nám. 4. apríla 20,
Marianka a nachádzajúce sa v k. ú. Marianka ktorý je zároveň hranicou
pohrebiska, ktoré sa na ňom nachádza,
b) v § 2 bodu 1. písmena b) tohto VZN vo vzdialenosti 50 metrov od hranice
pozemku registra C KN s parcelným číslom 462/2 o výmere 3488 m2, druh
pozemku: ostatné plochy zapísaná na liste vlastníctva č. 961, vo vlastníctve
obce a nachádzajúce sa v k. ú. Marianka ktorý je zároveň hranicou
pohrebiska, ktoré sa na ňom nachádza.
(2) V ochrannom pásme pohrebiska uvedenom v odseku 1 tohto paragrafu je možné
povoľovať a umiestňovať len také stavby a budovy, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom tak, aby bol zachovaný pietny charakter pohrebiska.
(3) Počas konania pohrebov sú zakázané v ochrannom pásme pohrebiska uvedenom
v odseku 1 tohto paragrafu nasledujúce činnosti:
a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný
priebeh pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými
obdobnými efektami, a to akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným
správaním, spevom, reprodukciou alebo produkciou hudby, hlukom
motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných
prác;
b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených
s produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou
takých, ktoré súvisia alebo sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu.
§4
Záverečné ustanovenie
Na tomto VZN obce Marianka sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Marianka dňa
............. svojim uznesením č. ................ a toto VZN nadobúda účinnosť ........ 2020.
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka o ochranných
pásmach pohrebísk obce Marianka č. 1/2020.

Ing. Dušan Statelov
starosta obce

Vyvesené: ...................
Zvesené: ...................

