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Obec Bernolákovo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 15ods. 7 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto 

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení ochranného pásma pohrebiska  
na území obce Bernolákovo 

č. .../2020 
  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanoviť ochranné pásmo 
pohrebiska (ďalej len ochranné pásmo) na pohrebisku v obci Bernolákovo a ďalšie náležitosti 
v zmysle zákona o pohrebníctve, a to:  
 
- určiť šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov,  
- určiť pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny 
charakter pohrebiska a  
- ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.  
 

2. Na účely tohto VZN sa rozumie:  
a) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka;  
b) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, zvyčajne spojený  
s obradom 

Článok 2 
Pohrebisko v Bernolákove 

 
Pohrebisko v Bernolákove, Hlavná ulica, sa nachádza na nasledujúcich nehnuteľnostiach v katastrálnom 
území Bernolákovo: 
 
stavba súpisné číslo 2654 na parcele registra E, č. 2776/181, popis stavby Dom smútku 
pozemok parcelné číslo 103/3, register C, 
pozemok parcelné číslo 103/2, register C, 
pozemok parcelné číslo 103/1, register C, 
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ďalej na nehnuteľnostiach a pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, ale nachádza sa na nich 
pohrebisko: 
 
stavba súpisné číslo 2659 na parcele registra E, č. 104, popis stavby Pohrebná kaplnka Jozefa 
Esterházyho,  
Pozemok parcelné číslo 104/2 registra C, 
Pozemok parcelné číslo 2776/165 registra C,  
 
ďalej na nehnuteľnostiach a pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce a nachádza sa na nich v zmysle 
územného plánu obce Bernolákovo rezerva pohrebiska: 
 
pozemok parcelné číslo 5071, register C, 
pozemok parcelné číslo 4987, register C. 
 
ďalej na nehnuteľnostiach a pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, ale nachádza sa na nich 
v zmysle územného plánu obce Bernolákovo rezerva pohrebiska: 
 
pozemok parcelné číslo 4985, register C, 
pozemok parcelné číslo 4983, register C, 
pozemok parcelné číslo 4984, register C, 
pozemok parcelné číslo 4982, register C, 
pozemok parcelné číslo 4979, register C, 
pozemok parcelné číslo 4976/6, register C, 
pozemok parcelné číslo 5073, register C, 
pozemok parcelné číslo 4976/8, register C, 
pozemok parcelné číslo 4976/7, register C, 
pozemok parcelné číslo 4975, register C, 
pozemok parcelné číslo 4973, register C, 
pozemok parcelné číslo 4972, register C, 
pozemok parcelné číslo 4974, register C, 
pozemok parcelné číslo 4977, register C, 
pozemok parcelné číslo 4978, register C, 
pozemok parcelné číslo 4980, register C, 
pozemok parcelné číslo 4981, register C, 
pozemok parcelné číslo 4986, register C. 
 

Článok 3 
Šírka ochranného pásma 

Šírka ochranného pásma pohrebiska je 20 m od hranice pozemku každého pohrebiska umiestneného na 
území obce Bernolákovo. 

Článok 4 
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme 

 
1. V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať a povoľovať stavby bez stanoviska 

obce Bernolákovo.  
 

2. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce Bernolákovo sa nesmú povoľovať 
a umiestňovať stavby a budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. 
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Článok 5 
Ustanovenie činností, ktoré nie je možné vykonávať v ochrannom pásme počas pohrebu 

 
1. V ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu vykonávať:  

a) také činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú priebeh pohrebu hlukom, 
infrazvukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektmi nad mieru 
stanovenú právnym predpisom a zároveň tiež nad mieru primeranú pomerom, a to akoukoľvek 
formou, najmä krikom, neprimerane hlučným správaním, spevom, produkciou hudby, hlukom 
motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných prác,  
b) akékoľvek verejné zhromaždenia alebo podujatia spojené s produkciou hudby alebo 
hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré súvisia alebo sú súčasťou 
pohrebných obradov.  
 

2. Obmedzenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vykonávanie:  
a) sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných 
priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných sezónnych poľných prác,  
b) prác pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií,  
c) neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo 
zdraví v nevyhnutnom rozsahu.   

Článok 6 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním článku 4 tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci stavebného 

oddelenia obce Bernolákovo.  
2. Dozor nad dodržiavaním článku 5 tohto VZN vykonáva obecná polícia obce Bernolákovo.  
3. Porušenie ustanovení článku 4 a 5 tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.1 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bernolákove  dňa ............................  
    a nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Bernolákovo.  
 
 
 

    ............................................................ 
    Mgr. Richard Červienka 

    starosta obce 

 
1  Najmä: Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 


