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Všeobecne záväzné nariadenie č. 82/2020 ktorým sa schvaľuje
ochranné pásmo pohrebiska na území obce Kocurany
Obec Kocurany podľa § 6 ods. 1 zákona 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
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce:
§1
Úvodné ustanovenie
Ochranné pásmo pohrebiska je definované v schválenom Územnom pláne sídelného útvaru (obce)
Kocurany, ktorý bol v roku 1998 vypracovaný Ing. Arch. Gabrielom Szalayom, autorizovaným
architektom SKA, firmou AGS ATELIÉR Prievidza a schválený obecným zastupiteľstvom dňa
11.12.1998, uznesením č. 11/98. Zmeny a doplnky č.1 ÚPN O Kocurany boli schválené uznesením
obecného zastupiteľstva č. 350/21/2013 dňa 17.4.2013. Ďalej v zmysle § 30 zákona č. 50/1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bola 20.2.2019 územnoplánovacia dokumentácia preskúmaná a potvrdená jej aktuálnosť uznesením obecného
zastupiteľstva č. 584 / 3/2019 písm. o).
§2
Predmet úpravy
VZN č. 82/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Kocurany 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.
§3
Ochranné pásmo pohrebiska
Šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska potvrdzuje obec v súlade
s platným územným plánom obce v šírke 50 m. (ÚPD čl. 33.1.5 Ochranné pásma iného druhu).
§4
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
So zreteľom na pietny charakter pohrebiska nie je možné v ochrannom pásme pohrebiska
vykonávať počas pohrebu činnosti spôsobujúce nadmerný hluk, prašnosť a zápach, najmä kosenie a
mulčovanie trávnika, oranie pozemkov, pílenie dreva, stromov a drevín, brúsenie a pílenie kovov,
kladenie otvoreného ohňa, spaľovanie komunálneho odpadu, hnojenie pozemkov...
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kocurany dňa 19.02.2020.
2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Kocurany, na internetovej stránke obce
Kocurany a na CÚET od 28.01.2020.
V Kocuranoch dňa 27.2.2020
Ing. Vojtech Čičmanec

