
 

 
 
 
 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Borský Svätý Jur  

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 
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Obec Borský Svätý Jur 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   

 

 

                                                                   Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia 

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 Borský Svätý Jur (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 50 m od hranice pozemku pohrebiska, ktorý je zapísaný 

v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Senica., katastrálnym odborom, na 

liste vlastníctva číslo 1037, okres Senica, obec Borský Svätý Jur, katastrálne územie Borský 

Svätý Jur, pozemok parcela registra „C“ s parcelným číslom 124/1, druh pozemku ostatná 

plocha vo výmere 19062 m2 (ďalej len „pohrebisko“), počet sektorov 2. Súčasťou pohrebiska 

je i dom smútku, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“ 124/2 a 1596/88, súpisné číslo711.   

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 

 

Obec určuje, že v ochrannom pásme pohrebiska sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy 

a stavby okrem budov a stavieb, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. Vo 

výnimočných prípadoch, ak to vyžaduje verejný záujem, stavbu musí odsúhlasiť obecné 

zastupiteľstvo. 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 

 

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 

Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie za porušenie ustanovení  

nariadenia   

 

  

1.)  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.  

 

2.)  Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou  je priestupkom proti 

verejnému  poriadku, za ktorý je možno uložiť pokutu v súlade s príslušným právnym 

predpisom 1 .   

     

3.) Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou – podnikateľom je správnym deliktom, za ktorý je možno uložiť pokutu v súlade 

s príslušným právnym predpisom 2.   

     

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci  

            Borský Svätý Jur dňa 29. 6. 2020, schválené Uznesením č. 209/2020.  

2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie   

            občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 2. 6. 2020. 

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

            internetovej stránke obce dňa 30.6.2020. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.07.2020. 

 
  

 _____________________  

           Mgr. Anna Kratochvílová                  

                                                     starostka obce  

    

1 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,   

2 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 

 

 . 


