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Obec Pusté Sady v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 7/2021  
 

o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Pusté Sady   

 
Článok 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebisko v obci Pusté Sady  (ďalej 
 len „pohrebisko“) : 
    a)  určuje šírka ochranného pásma pohrebiska, 
    b)  určujú pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na 
 pietny charakter pohrebiska, 
    c)  ustanovujú činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas 
 pohrebu. 
 

2. Na účely tohto VZN sa rozumie : 
    a) pohrebisko je cintorín 
    b) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne 
 spojený s obradom.  
 

Článok 2 
Ochranné pásmo pohrebiska 

 
1. Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje na 5 metrov od hranice pozemku 
 pohrebiska. 
 

Článok 3 
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska 
 
1. V ochrannom pásme pohrebiska je povolené povoľovať a umiestňovať len stavby 
 a budovy, ktoré budú poskytovať služby súvisiace s pohrebníctvom, parkovisko, 
 prístupovú cestu, chodník a pod. 
 

Článok 4 
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu 

 
1. V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné bez súhlasu obce Pusté Sady 
 vykonávať tieto činnosti: 
    a) činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu 
 prašnosťou, 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 (napr. stavebné, búracie a 
 údržbárske práce a pílenie stromov, činnosti spôsobujúce nadmernú prašnosť, 
 hlasná hudobná produkcia, krik, spev, neprimerane hlučné správanie, hluk z 



 motorov vozidiel a iné činnosti, ktoré by svojím hlukom mohli narušiť pokojný 
 priebeh obradu),  
    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. Zákazy podľa ods. 1 písm. a) 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. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom 
 v Pustých Sadoch  dňa 13.12.2021, uznesením číslo B/76/2021. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 . 
 
 
 
 
         Ing. Tomáš Nemeček 
                starosta obce 


