
N Á V R H 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2020 

o ochrannom pásme pohrebiska obce Láb 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Láb podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. .............../2020 o 

ochrannom pásme pohrebiska obce Láb (ďalej len ako „VZN"): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 

o ochranných pásmach pohrebiska obce Láb 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto VZN v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. o pohrebníctve v znení neskorších 

predpisov upravuje podmienky ochranného pásma pohrebiska v obci Láb a ustanovuje 

činnosti, ktoré sú v ochrannom pásme pohrebiska na území obce Láb zakázané.  

 

2. Účelom tohto VZN je ustanoviť pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb 

so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré sú v ochrannom 

pásme zakázané vykonávať počas pohrebu.      

 

§ 2 

Určenie ochranného pásma pohrebiska 

 

1. Obec Láb zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska obce Láb, ktoré sa nachádza na 

pozemkoch parcelách registra „C“ KN č. 202, č. 219 a č. 223 (ďalej všetky spolu 

„pozemky pohrebiska“) pre stavebnú činnosť a pietu. 

 

 

§ 3 

Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu 

 

1. Obec Láb určuje ochranné pásmo pohrebiska obce Láb pre stavebnú činnosť a pietu vo 

vzdialenosti 20 m po celom obvode od hranice pozemkov pohrebiska (ďalej len 

„ochranné pásmo“). 

 

2. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať stavby okrem budov, ktoré 

poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom (dom smútku, kostol, kvetinárstvo 

kamenárstvo (nie však výroba))  a inžinierskych stavieb. 

 

3. V ochrannom pásme môžu byť povolené a umiestňované stavby v súlade s regulatívmi 

platného územného plánu obce, ktoré vzniknú po odstránení pôvodnej stavby rodinného 



domu a zmeny stavieb, uskutočnenie ktorých nie je v rozpore s regulatívmi podľa 

platného územného plánu obce.  

 

4. Počas pohrebu je v ochrannom pásme zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré 

narušujú pietu hlukom, prachom alebo iným obťažujúcim spôsobom.  

 

 

§ 4 

Priestupky a správne delikty 

 

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.  

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Láb dňa 

............. 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od schválenia obecným zastupiteľstvom obce 

Láb.  

 

 

V Lábe, dňa ............... 

 

     Marián Moravčík  

     starosta obce Láb 

 

 

 

 


