OBEC

Kľušov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2020
o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Kľušov

návrh zverejnený v dňoch: 1 3 . 4 . 2 0 2 0 – 2 9 . 4 . 2 0 2 0
schválený dňa: 30.4.2020
vyhlásený dňa: 1.5.2020
nadobúda účinnosť dňa: 15.5.2020

Obecné zastupiteľstvo v Kľušove podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2020
o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Kľušov

Článok I.
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce
Kľušov (ďalej len „VZN“) určuje šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku
pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska a ustanovuje činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať
počas pohrebu.
Článok II.
Pohrebisko
1. Pohrebisko Kľušov – Hlavný cintorín sa nachádza na pozemkoch:
- parcela KN–C č. 588/2, parcela KN–C č. 588/3, parcela KN–C č. 588/5, parcela KN–C č.
3377/6, parcela KN–E č. 272/3
Súčasťou pohrebiska je stavba so súpisným číslom 315 na parcele KN–C č. 588/1.
2. Pohrebisko Kľušov – Tkačov cintorín sa nachádza na pozemku KN-C č. 342.
3. Pohrebisko Kľušov – Gutov cintorín sa nachádza na pozemku KN-C č. 384.
4. Pohrebisko Kľušovská Zábava sa nachádza na pozemkoch:
- parcela KN–C č. 640/1, parcela KN–E č. 383, parcela KN–E č. 384/1, parcela KN–E č.
385/2, parcela KN–E č. 700/1.
Súčasťou pohrebiska je stavba na parcele KN–C č. 640/2.
Článok III.
Ochranného pásma pohrebiska
Ochranného pásma pohrebiska určuje obec:
1. Pre pohrebisko Kľušov – Hlavný cintorín a pohrebisko Kľušovská Zábava v šírke 30 m od
hranice pozemku pohrebiska.
2. Pre pohrebisko Kľušov – Tkačov cintorín a Kľušov – Gutov cintorín v šírke 10 m od hranice
pozemku pohrebiska.
Článok IV.
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb
So zreteľom na pietny charakter pohrebiska obec nepovoľuje v ochrannom pásme pohrebiska
výstavbu rodinných domov, garáží, drobných stavieb, budov a stavieb remeselných a výrobných
prevádzok, hospodárskych budov s chovom zvierat, reštauračných a pohostinských zariadení, herní
a barov.

Článok V.
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
So zreteľom na pietny charakter pohrebiska nie je možné v ochrannom pásme pohrebiska
vykonávať počas pohrebu činnosti spôsobujúce hluk, prašnosť a zápach, najmä kosenie
a mulčovanie trávnika, oranie pozemkov, pílenie dreva, stromov a drevín, brúsenie a pílenie kovov,
kladenie otvoreného ohňa, hnojenie pozemkov a podobne.

Článok VI.
Priestupky a sankcie
1.
2.

Porušenie povinností ustanovených týmto VZN je priestupkom.
Na priestupky, ich prejednávanie a sankcie sa vzťahuje zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Kľušov č. 1/2020 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Kľušove na svojom zasadnutí dňa 30.4.2020 uznesením č. 38/2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia.

V Kľušove, dňa 30.4.2020

Jozef Valko
starosta obce Kľušov

