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Obec Nižná Sitnica na základe § 6, §11 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15, ods.7 zákona č. 131/2010 Z.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

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na
území obce Nižná Sitnica
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
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. Účelom tohto VZN je ustanoviť pravidlá umiestňovania a povoľovania budov so
zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré sú ochrannom
pásme zakázané počas pohrebu . Na účely takého nariadenia sa pohrebiskom rozumie
cintorín a pohrebom je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu spojeného obvykle
s obradom.
Čl. 2
Určenie ochranného pásma
1. Obec Nižná Sitnica určuje ochranné pásmo na pozemku pohrebiska Nižná Sitnica a to:
5 metrov po celom obvode pohrebiska.
Čl. 3
Ochranné pásmo pre pietu a stavebnú činnosť
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,
prachom, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou hudby alebo iným
obťažujúcim spôsobom.
2. V tesnej blízkosti pohrebiska je zakázané umiestňovať stavby vrátane drobných stavieb,
odstavovať automobily, stroje, zariadenia, predajné stánky.
Čl. 4
Priestupky a správne delikty
1. Vo veci porušenia tohto VZN postupuje obec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Sitnica , dňa
11.12.2020 a nadobúda účinnosť 15 dňom od schválenia obecným zastupiteľstvom obce Nižná
Sitnica.
V Nižná Sitnica, 18.11.2020

Ing. Stanislav Rakár, starosta obce
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