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Obec Tesárske Mlyňany, v súlade s ustanovením §4 ods.5 písm.a) bod 6 zákona  NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §15 odsek 7 zákona
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v znení neskorších predpisov vydáva toto

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tesárske Mlyňany č. 01/2020
o ochrannom pásme pohrebiska v obci

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky ochranného pásma 
pohrebiska v Obci Tesárske Mlyňany a ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme pre 
stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané.

Čl. II.
Ochranné pásmo pohrebiska

§1
Ustanovenie ochranného pásma pohrebiska

1. Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebísk Obce Tesárske Mlyňany, ktoré sa nachádzajú
na pozemkoch registra „E“ č. 282/2 a parcela registra „E“ č. 1/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, parcela
registra „E“ č. 212/1, k. ú. Mlyňany, a to ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu.

 
§2

Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu

1. Obec Tesárske Mlyňany určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre pohrebiská Obce
Tesárske Mlyňany vo vzdialenosti 10 metrov od hranice pozemkov pohrebiska podľa § 1 ods. 1 tohto
VZN.

2. V tomto ochrannom pásme je zakázané umiestňovanie stavieb na bývanie, podnikateľskú činnosť,
kultúrno-spoločenské akcie alebo iné budovy, ktorých užívanie môže negatívne ovplyvňovať pietny
charakter konania pohrebov a cirkevných obradov.

3.  Počas  konania  pohrebov  a  cirkevných  obradov  sú  v  ochrannom  pásme  zakázané  nasledovné
činnosti:  kosenie,  pílenie,  rôzne  stavebné činnosti,  oslavy a  akcie  pri  ktorých je  hluk,  akákoľvek
reprodukcia  hudby  a  hovoreného  slova,  ktorá  by  rušila  dôstojný  priebeh  pohrebu  alebo  iného
cirkevného aktu, obradu

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach 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 (stavebný zákon)  
v znení neskorších predpisov.

2.  Toto  VZN  Obce  Tesárske  Mlyňany  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  v  Tesárskych
Mlyňanoch dňa xx. xx. 2020, uznesením xx/2020.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021.

V Tesárskych Mlyňanoch, 2.12.2020                                             Ing. Štefan Valkovič, v.r.
starosta obce


