Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska
Mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo Mesta Skalica Mesto Skalica na základe samosprávnej pôsobnosti
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN)
časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky ochranného
pásma pohrebiska v Meste Skalica a ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme
pre stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané.
Časť II.

OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA MESTA SKALICA
§1
Určenie ochranného pásma pohrebiska Mesta Skalica
1. Mesto Skalica zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska Mesta Skalica, ktoré sa
nachádza na pozemkoch registra C KN p.č. 1621/6, p.č. 1622/1, p.č. 1623/1, p.č.
1625, p.č. 1626, a to ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu.
§2
Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu
1. Mesto Skalica určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre
pohrebisko Mesta Skalica vo vzdialenosti 10,00 metrov od hranice pozemkov
pohrebiska podľa §1 ods.1 tohoto VZN.
2. V tomto ochrannom pásme je zakázané umiestňovanie stavieb na bývanie,
podnikateľskú činnosť, kultúrno-spoločenské akcie alebo iné budovy, ktorých užívanie
môže negatívne ovplyvňovať pietny character konania pohrebov a cirkevných obradov.
3. Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú v ochrannom pásme
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.

Časť III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§3
1. Vo veciach porušenia tohto VZN postupuje obec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Skalici dňa 22.07.2020 uznesením č. 55/2020.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica nadobúda účinnosť dňom 01.09.2020.

V Skalici dňa ………………….

Ing.Anna Mierna
primátorka Mesta Skalica

