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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hnilčík
č. 2/2020,
ktorým sa ustanovujú ochranné pásma pohrebísk
na území obce Hnilčík
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm.
f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov
a v súlade s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma
pohrebísk na území obce Hnilčík.
Článok I.
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa ustanovujú ochranné pásma
pohrebísk na území obce Hnilčík (ďalej len „VZN“) určuje šírku ochranného pásma
pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov
a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovuje činnosti, ktoré
nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
Článok II.
Pohrebiská obce Hnilčík
1. Pohrebiská v k. ú. obce Hnilčík sa nachádzajú:
Horný Hnilčík
Dolný Hnilčík
Ráztoky
Bindt
2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona
o pohrebníctve.
Článok III.
Ochranné pásma pohrebiska
Ochranného pásma sa na všetkých pohrebiskách v obci Hnilčík určuje v rozsahu 50
metrov o hranice pozemku pohrebiska.
Článok IV.
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb
So zreteľom na pietny charakter pohrebiska obec nepovoľuje v ochrannom pásme
pohrebiska výstavbu rodinných domov, garáží, drobných stavieb, budov a stavieb
remeselných a výrobných prevádzok, hospodárskych budov s chovom zvierat,
reštaruračných a pohostinských zariadení, herní a barov.
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Článok V.
Činnosti, ktoré nie je možné vykonávať v ochrannom pásme
So zreteľom na pietny charakter pohrebiska v ochrannom pásme pohrebiska:
-

nie je možné vykonávať počas pohrebu činnosti spôsobujúce hluk, prašnosť
a zápach, najmú kosenie a mulčovanie trávnika, oranie pozemkov, pílenie dreva,
stromov a drevín, brúsenie a pílenie kovov, kladenie otvoreného ohňa, hnojenie
pozemkov a podobne.

-

je zakázané vyhadzovať odpad z hrobových miest
Článok VI.
Priestupky a sankcie

1. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN je priestupkom,
2. Na priestupky, ich prejednávanie a sankcie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bude verejnosti prístupné na webovom sídle obce, informačnej tabuli pri
pohrebiskách.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 2. 6. 2020
Ľubomír Kačír
starosta obce
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