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Obec Častkov (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 15 ods. 7 zákona č. 

131/2010 Z. z . o pohrebníctve    

vydáva 
 

Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov č. 1/2021 o ochrannom pásme pohrebiska 

v obci Častkov   
  

Čl.1   

Všeobecné ustanovenia 

 

Toto všeobecne-záväzné nariadenie upravuje ochranné pásmo pohrebiska pre cintorín v obci 

Častkov. 

 

Čl. 2 

Ochranné pásmo 

 

1) Ochranné pásmo pohrebiska sa ustanovuje v rozsahu 30 m od hranice pozemku pohrebiska. 

 

2) V ochrannom pásme pohrebiska sa povoľuje stavba dom smútku a parkovisko pre cintorín. 

 

3) V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné počas pohrebu vykonávať tieto činnosti: 

- všetky činnosti a práce rušiace smútočný akt samotného obradu pochovania, 

- púšťanie hlasitej hudby rôzneho žánru, 

- hlučnosť chodu motorových a iných pracovných strojov, 

- rôzna iná hlučnosť a nedôstojné správanie osoby – osôb, ktoré by znevažovalo obrad pohrebu.  

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Častkov 

o ochrannom pásme pohrebiska   uznieslo dňa 14.12.2020, uznesením č.76 . 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 

V Častkove, dňa 26.11.2020         

 

 

 

         Mgr. Eva Černeková 

                  starostka obce Častkov 
 

 

 


