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Obec Vyšná Sitnica na základe §6 ods.1.zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods.7..Zák.č.131/2010Z.z. o pohrebníctve v znení 

zákona č.398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  v y d á v a toto: 

 

       

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2020 

o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Vyšná Sitnica 

 

Čl.1 

1. Týmto nariadením sa určuje 

a.  šírka ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska 

b. pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme    

pohrebiska 

c. činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu 

2.  Na účely takého nariadenia sa pohrebiskom rozumie cintorín a pohrebom je 

pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, pochovanie potrateného 

alebo predčasné odňatého ľudského plodu spojeného obvykle s obradom 

 

Čl.2 

1.  Ochranné pásmo na pozemku pohrebiska je 0,00 metrov. 

 

Čl.3 

1. V tesnej blízkosti pohrebiska je zakázané umiestňovať stavby vrátane drobných 

stavieb ani odstavovať automobily, stroje, zariadenia a predajné stánky. 

 

Čl.4 

1. V tesnej blízkosti pohrebiska nie je možné počas pohrebu vykonávať tieto činnosti: 

a. Ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu hlukom, 

vibráciami, svetelnými afektami a akejkoľvek forme , najmä neprimerane hlučným 

správaním, spevom, reprodukciou hudby a pod. 

b. Zhromažďovanie viacerých osôb sprevádzané hlasným hovoreným slovom, 

reprodukciou hudby a spevom 

2. Vykonávanie prác pri odstraňovaní  následkov živelných pohrôm, havárií alebo 

činnosti smerujúcich k odstráneniu priamo  tvoriacej škody na majetku alebo zdraví 

v nevyhnutnom rozsahu povoľuje starosta obce s prihliadnutím na záujem 

usporiadateľa pohrebu  



 

ČL.5 

1. Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontroluje hlavný kontrolór. 

2. Porušenie zákonov uvedených v čl.4 ods.1, písm. a, b sa považujú za zavinené konanie 

a posudzujú sa ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47, ods.1,písm. c .,a 

g.,. zák.č.372/1990 Z.b. o priestupkoch v z.n.p . Za tieto priestupky môže byť uložená 

pokuta do 33,-eur /pís.c/, resp. do 99,-eur /písm.g./. Za porušenie zákazu uvedeného 

v čl.3 môže byť uložená pokuta podľa §47, ods.2, zák. č.372/1990 Zb. o priestupkoch 

do výšky 99,-eur. 

 

ČL.6 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce Vyšná Sitnica 

a web stránke od 20.05.2020  do 03.06.2020  na pripomienkovanie. 

Toto všeobecne záväzne nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo  obce Vyšná Sitnica na 

svojom riadnom zasadnutí dňa 03.06.2020 uznesením číslo 3/5-2020 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 01.07.2020. 

 

 

 

Vo Vyšnej Sitnici dňa  20.05.2020 

 

      Viktor Kušnír 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 


