
 Návrh VZN zverejnený: 

- Na úradnej tabule obce Závod dňa 28. 2. 2020. 

- Na webovom sídle obce  dňa 28. 2. 2020. 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 16. 3. 2020 do 12.00 h 

- Doručené pripomienky (počet) : 0. 

- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa - . 

- Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa - . 

- VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa 12. 5. 2020  

- VZN nadobúda účinnosť dňom 28. 5. 2020 

 

VZN schválené zverejnené: 

- Na úradnej tabule obce Závod dňa 13. 5. 2020 

- Na webovom sídle obce  dňa 13. 5. 2020 

 

Obec Závod podľa ust. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ust. § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov vydáva tento  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2020 
 

o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania 

budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter 

pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je 

možné počas pohrebu 

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia 

 

Obec Závod (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) 

určuje šírku ochranného pásma pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a 

stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a 

ustanovuje činnosti, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu.  

 

Čl. II 

Určenie ochranného pásma pohrebiska 

 

Obec určuje šírku ochranného pásma 25 m od hranice pozemku pohrebiska, ktorý je zapísaný 

v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, na 

liste vlastníctva číslo 1329, okres Malacky, obec Závod, katastrálne územie Závod, pozemok 

parcela registra „C“ s parcelným číslom 663/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8390 

m2 vedený ako pozemok registra „C“ (ďalej len „pohrebisko“); hranica ochranného pásma 

pohrebiska je vymedzená v prílohe č. 1 tohto VZN.  

 

Čl. III 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom 

pásme pohrebiska 



1. V ochrannom pásme pohrebiska sa zakazuje umiestňovať a nie je možné povoľovať žiadne 

budovy s výnimkou budov, ktoré svojím účelom slúžia prevádzke pohrebiska alebo s ňou 

priamo súvisia, s výnimkou už jestvujúcich budov.  

2. V ochrannom pásme cintorína je možné povoľovať len rekonštrukciu jestvujúcich stavieb 

pri zachovaní pôvodnej výšky budovy (stavby).  

 

 

Čl. IV 

Ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas 

pohrebu 

 

1. Obec ustanovuje nasledovný rozsah činností, ktorých vykonávanie v ochrannom pásme 

pohrebiska nie je možné počas pohrebu.  

     Zakazuje sa:  

a) vykonávať voľnú pouličnú aktivitu,  

b) používať zariadenia na svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, 

intenzívny svetelný zdroj, reprodukovanú hudbu, s výnimkou takých, ktoré súvisia 

alebo sú súčasťou pohrebných obradov,  

c) usporadúvať zhromaždenia, ktoré by akýmkoľvek spôsobom rušili pietny charakter 

pohrebu,  

d) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj 

iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí,  

e) vykonávať hlučné alebo rušivé činnosti akými sú, najmä kosenie trávy, pílenie dreva či 

rôzne stavebné alebo domáce práce.  

 

Čl. V 

Orgány dozoru a sankcie 

 

1. Dozor nad dodržiavaním čl. IV tohto VZN vykonáva:  

    a/ starosta obce 

    b/ poverení zamestnanci obce.  

2. Porušenie ustanovenia čl. IV tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov 1). 

  

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v obci Závod 

     dňa 12. 5. 2020.  

2 . Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov  

na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 28.02.2020.   

3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce dňa 13. 5. 2020.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28. 5. 2020.  

 

 

__________________________  
Ing. Peter Vrablec                                          

starosta obce Závod 

 
1) 

Najmä: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 



 

 

Príloha č. 1 Vymedzenie hranice ochranného pásma pohrebiska v obci Závod 

 

 


