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Obec Vyšné Ružbachy na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o stanovení ochranného pásma pohrebiska v obci Vyšné
Ružbachy.
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len „ VZN „/ určuje šírku ochranného pásma pohrebiska,
pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska so zreteľom
na pietny charakter pohrebiska a činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas
pohrebu v obci Vyšné Ružbachy.
Článok 2.
Určenie ochranného pásma pohrebiska
Obec Vyšné Ružbachy ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska a určuje jeho šírku v rozsahu 10 m
od hranice pozemku pohrebiska.
Článok 3.
Pravidlá umiestňovania stavieb
V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné umiestniť a nie je možné povoliť žiadne budovy
a stavby, s výnimkou budov a stavieb, ktoré svojim účelovým určením priamo súvisia s prevádzkou
pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom.
Článok 4.
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu
V ochrannom pásme pohrebiska je počas pohrebu, so zreteľom na pietu zakázané:
a) vykonávať stavebné, búračské práce a obdobné práce, práce s použitím stavebných
a obdobných zariadení, strojov, nástrojov a náradia,
b) vykonávať poľnohospodárske činnosti s použitím strojov, motorových vozidiel
a obdobných zariadení,
c) vykonávať činnosti, ktoré rušia pohreb hlukom, krikom, spevom, produkciou hudby,
vibráciami, svetelnými, laserovými a obdobnými efektmi, nad mieru primeranú pietnemu
charakteru pohrebu.
Článok 5.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Vyšné Ružbachy dňa 02.09.2020.
2. Toto VZN bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Vyšné Ružbachy
uznesením č. 69/192/2020.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.11.2020.
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