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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PLEVNÍK-DRIENOVÉ
č. 1/2021
o určení ochranného pásma pohrebiska
v obci Plevník-Drienové

- Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od : 9.6.2021, do : 24.6.2021
- Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa : 9.6.2021
- VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.40/2021, dňa28.6.2021
- VZN vyvesené na úradnej tabuli od 29.6.2021 do 14.7.2021
- VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa : 29.6.2021
- VZN nadobúda účinnosť : 1.8.2021
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Obec Plevník-Drienové 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.1/2021 (ďalej len VZN) o určení ochranného pásma
pohrebiska v obci Plevník-Drienové.

Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa pre pohrebisko v obci Plevník-Drienové (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.

Článok 2
Ochranné pásmo pohrebiska
Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje na 15 metrov od hranice pozemku
pohrebiska.

Článok 3
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb
v ochrannom pásme pohrebiska
V ochrannom pásme pohrebiska môžu byť umiestnené len nasledovné stavby :
a) oplotenie,
b) komunikácie všetkých typov,
c) vedenia inžinierskych sietí,
d) stavby pre potreby pohrebiska,
e) stavby a zariadenia na zber a zhromažďovanie odpadu.

Článok 4
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať
počas pohrebu
Počas pohrebu na pohrebisku vzhľadom na jeho pietny charakter nie je možné v ochrannom
pásme pohrebiska vykonávať tieto činnosti :
a) kosenie,
b) údržbu komunikácií a verejnej zelene,
c) realizáciu stavieb komunikácií, oplotenia a inžinierskych sietí,
d) verejné podujatia, rodinné oslavy a stretnutia.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na VZN č.1/2021 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Plevník-Drienové dňa 28.6.2021,
uznesením č.40/2021
2. VZN č. 1/2021 je prístupné na Obecnom úrade v Plevníku-Drienovom a zverejnené na
internetovej stránke obce www.plevnik-drienove.sk.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.8.2021.

Miroslav Kremeň
starosta obce
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