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Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik na základe ust. § 15 ods. 7 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f)
v spojení s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na tomto:

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020
o ch r a n n o m p á s m e p o h r e b i s k a
Šarišský Štiavnik
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje ochranné pásmo pre pohrebisko –
cintorín nachádzajúci sa v k. ú. Obce Šarišský Štiavnik.
(2) Toto všeobecne záväzne nariadenie ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom
pásme pre stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané na základe zákona
č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
§2
Určenie ochranného pásma pohrebiska obce
(1) Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska obce, ktoré sa nachádza:
a) Na parcele registra „KN – C č. 73/1 o výmere 4080 m2, ostatná plocha vo vlastníctve
Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Šarišský Štiavnik v k. ú. Šarišský Štiavnik.
b) Na parcele registra „KN – C č. 73/2 o výmere 1399 m2, ostatná plocha bez listu
vlastníctva v k. ú. Šarišský Štiavnik.
§3
Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu
(1) Obec Šarišský Štiavnik určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre
pohrebisko vo vzdialenosti 30 metrov od hranice pozemku.
(2) V tomto ochrannom pásme je povolené umiestňovať len budovy, ktoré budú poskytovať
služby súvisiace s pohrebníctvom, parkovisko, prístupovú cestu, chodník a pod.
(3) Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce 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.

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský
Štiavnik dňa ......................
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .....................................

V Šarišskom Štiavniku dňa 2.3.2020

Michal Kimák
starosta obce

