Všeobecné záväzné nariadenie
obce Jakubovany
č. 02/2020
O OCHRANNOM PÁSME POHREBÍSK
NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakubovany dňa: 13.03.2020
Návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce dňa: 13.03.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 30.03.2020 - neboli
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubovanoch dňa: 30.03.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Jakubovany dňa: 31.03.2020
VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa: 31.03.2020
VZN nadobúda účinnosť dňom: 16.03.2020
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch na základe ustanovení § 6 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 7
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
pohrebníctve), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
§1
Úvodné ustanovenia
Obec Jakubovany, Jakubovany 21, PSČ 032 04, IČO: 00315273, ako zriaďovateľ a
prevádzkovateľ verejných pohrebíska (ďalej len pohrebiska)
- pohrebisko na parcele C-KN číslo 29/2 , k.ú. Jakubovany, vedľa Domu smútku,
- pohrebisko na parcele C-KN číslo 30 , k.ú. Jakubovany,
- pohrebisko na parcele E-KN číslo 2-47 , k.ú. Jakubovany, uzatvorené pre pochovávanie,
týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) určuje:
a) šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska;
b) pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska
so zreteľom na pietny charakter pohrebiska;
c) činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu;
d) orgány dozoru a sankcie
§3
Šírka ochranného pásma
(1) Ochranné pásmo je na každom z pohrebísk v obci Jakubovany určené vzhľadom na
sklon terénu a zloženie podložia. Maximálne ochranné pásmo je 50 metrov od
hranice pozemku pohrebiska a minimálne 10 metrov od hranice pohrebiska.
(2) Neoddeliteľnými prílohami tohto VZN sú nákresy ochranných pásiem jednotlivých
pohrebísk.

§4
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme
(1) V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať a povoľovať stavby, pokiaľ sa
nejedná o stavbu slúžiacu výlučne pre účely spojené s prevádzkou pohrebiska.
(2) V prípade ak by sa mala povoliť výstavba stavby na hranici ochranného pásma, ktoré je
stanovené len na 10m od hranice pohrebiska tak táto stavba nesmie byť vyššia než 5,5metra.
A s narastajúcou vzdialenosťou ochranného pásma, od 11metrov od hranice pohrebiska, až do
20metrov môže byť výška stavby maximálne polovica vzdialenosti od hranice pohrebiska.
(3) Pri stanovení odstupovej vzdialenosti pre potreby splnenia požiadaviek na denné
osvetlenie a preslnenie je potrebné zohľadniť aj plánovanú výsadbu stálej ochrannej a
izolačnej zelene vo výške 10 m po obvode pohrebiska ako súvislú tieniacu prekážku.
(4) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi hranicou
ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu všetkých stavebných konštrukcií stavby a
hranicou pozemku pohrebiska.
(5) Pravidlá uvedené v predošlých odsekoch 1 až 4 sú záväzné pre všetky konania stavebného
úradu, ktorý rozhoduje v územnom a stavebnom konaní za obec Jakubovany, v ktorých sa
zasahuje do ochranného pásma pohrebiska.
§5
Ustanovenie činností, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu
(1) V ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu vykonávať:
a) také činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú priebeh pohrebu hlukom,
infrazvukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektmi
nad mieru stanovenú právnym predpisom a zároveň tiež nad mieru primeranú
pomerom, a to akoukoľvek formou, najmä krikom, neprimerane hlučným správaním,
spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov a zariadení, výkonom
hlučných stavebných alebo iných prác,
b) akékoľvek verejné zhromaždenia alebo podujatia spojené s produkciou hudby alebo
hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré súvisia alebo sú
súčasťou pohrebných obradov.
(2) Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vykonávanie:
a) sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných
priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných sezónnych poľných prác,
b) prác pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií,
c) neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku
alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu.
(3) Vykonávanie činností uvedených v odseku 1 fyzickou osobou sa považuje za porušenie
povinností ustanovených týmto VZN.
(4) Vykonávanie činností uvedených v odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom sa považuje za porušenie tohto VZN.
§6
Všeobecné ustanovenia
(1) Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku, za ktorý
je možno uložiť pokutu v súlade s príslušným právnym predpisom.
(2) Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom je
správnym deliktom, za ktorý je možno uložiť pokutu v súlade s príslušným právnym
predpisom.

§7
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- starosta obce Jakubovany
- poverení zamestnanci obce Jakubovany
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov. (1
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
Jakubovany v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce. Po vyvesení na úradnej tabuli a uplynutí 15 dní bude toto VZN prístupné na
Obecnom úrade Jakubovany a na webovej stránke obce.

prílohy: 5x, vyznačené ochranné pásma pohrebísk – 1a, 1b, 2a, 2b, 3
V Jakubovanoch, dňa: 31.03.2020

Ing.Milan Zuzaniak
starosta obce Jakubovany

-------------------------Najmä: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
platnom znení
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