
 Všeobecne záväzné nariadenie o určení ochranného pásma pohrebiska 

 
 

Obec Lúka 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 tento 

                                                                  

                                                      Návrh  VZN 1/2020: 

 -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 06.04.2020 

- zverejnený na webovom sídle obce  dňa : 06.04. 2020 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):  20.04.2020          

  Doručené pripomienky (počet) :  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Lúke dňa   pod č. :  ............. 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :   

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :   

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa :   

 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Lúka č. 1/2020 

o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Lúka 

 

Článok 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebisko v obci Lúka (ďalej len „pohrebisko“): 

a) určuje šírka ochranného pásma pohrebiska, 

b) určujú pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny 

charakter pohrebiska, 

c) ustanovujú činnosti, ktoré nie je možné  vykonávať počas pohrebu. 

 

Článok 2 

Ochranné pásmo pohrebiska 

 

Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje na 5 metrov od hranice pozemku pohrebiska. 

 

Článok 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska 



 

V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce Lúka sa nesmú povoľovať 

a umiestňovať stavby a budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. 

 

Článok 4 

Činnosti, ktoré nie je možné vykonávať počas pohrebu 

 

Počas pohrebu nie je možné vykonávať v okolí cintorína tieto činnosti: 

a.   kosenie, rezanie dreva, rozhadzovanie hnoja, postrekovanie stromov, 

b.   grilovanie, hlasná reprodukcia hudby, hlučná zábava,  

c.   hlučný chod motorov agregátov, vozidiel, motocyklov, 

 

                                                                       

Článok 5 

Orgány dozoru a sankcie 

 

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

a) poverení zamestnanci obce Lúka 

2. Porušenie ustanovenia čl. 4 tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1  

 

 

 

                                                                      Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lúke dňa .... 04. 

2020 . 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa …..05. 2020 . 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Marian Haluza 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Najmä: zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 372/1990, Zb. o priestupkoch   

 

 


