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NÁVRH VZN č. 1/2020 o určení  ochranného pásma pohrebísk na území  

obce Nitrianske Rudno 

Termín zverejnenia Termín zvesenia Forma zverejnenia 

17. 2.  2020 2. 3. 2020 
Úradná tabuľa 

webové sídlo  obce 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN  č. 1/2020 o určení  ochranného pásma pohrebísk na 

území obce Nitrianske Rudno: bez pripomienok 

 

  

VZN č. 1/2020 o určení  ochranného pásma pohrebísk na území obce Nitrianske Rudno 

Schválené 

Číslo uznesenie 
Vyhlásené Účinnosť Forma vyhlásenia 

2. 3. 2020 

č. 9/2020 
3. 3. 2020 31. 3. 2020 

úradná tabuľa 

webová stránka obce 
 

 



Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianske Rudno sa 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. 1/2020  

o určení ochranného pásma pohrebísk na území obce Nitrianske Rudno 

 

 

 

Článok  I. 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie č. 1/2020 o určení ochranného pásma pohrebísk na území obce 

Nitrianske Rudno (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. 

 

1. Pohrebiská v k. ú. Nitrianske Rudno sa nachádzajú na  

• pozemku KN – C, parcela  č. 124 -  starý cintorín, 

• pozemku KN – E, parcela č. 520 - nový cintorín (KN – C, parcela č. 5/1), 

• pozemku KN – E, parcela č. 530/2 - nový cintorín s urnovým hájom  

     (KN – C, parcela č. 5/2) 

 

2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona o pohrebníctve.  

 

 

Článok III. 

Ochranné pásmo pohrebísk 

 

Obec určuje ochranné pásmo pohrebísk od hranice pozemku pohrebiska 

• pozemok KN – C, parcela  č. 124, starý cintorín – bez ochranného pásma, 

• pozemok KN – E, parcela č. 520 (KN – C, parcela č. 5/1), pozemku KN – E, parcela            

č. 530/2 (KN – C, parcela č. 5/2) - nový cintorín s urnovým hájom v šírke 20 m od hranice 

pozemkov pohrebiska. 

 

 

Článok IV. 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb 

 

So zreteľom na pietny charakter pohrebísk obec nepovoľuje v ochrannom pásme pohrebísk 

výstavbu rodinných domov, garáží, drobných stavieb, budov a stavieb remeselných a  výrobných 

prevádzok, hospodárskych budov s chovom zvierat, reštauračných a pohostinských zariadení, herní 

a barov. 

  

 

 



Článok V. 

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

So zreteľom na pietny charakter pohrebísk nie je možné v ochrannom pásme pohrebísk vykonávať 

počas pohrebu činnosti spôsobujúce hluk, prašnosť a zápach. 

 

 

Článok VI. 

Priestupky a sankcie 

 

1.   Porušenie povinností ustanovených týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom. Na 

priestupky, ich prejednávanie a sankcie sa vzťahuje zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov. Obec uloží pokutu za priestupok do výšky 33 eur. 

 

1. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osoba – podnikateľ je 

v zmysle § 27b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení správnym deliktom. Obec uloží 

pokutu za správne delikty do výšky 6 638 eur.  

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bude  verejnosti prístupný na webovom sídle obce, informačnej tabuli pri dome 

smútku a na obecnom úrade. 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 31. 3. 2020  

 

 

 

 

 

 

                                          Robert Štrbák 

                            starostka obce  


