
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bohdanovciach dňa 18.09.2020

VZN schválené dňa :07.10.2020

VZN nadobúda účinnosť dňa :28.10.2020

Obecné zastupitel'stvo Obce Bohdanovce na základe ust. §6 ods.,1 a ust. § 11

ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych

predpisov ana základe ust. § 15 ods.7 zákona é. 13112010 Z. z. o pohrebníctve v znení

neskorších predpisov vy d á v a toto

všeobecné závázné nariadenie obce

č.412020

o ochrannom pásme pohrebísk obce Bohdanovce

článok t.

úvodné ustanovenie

Toto vŠeobecne závázné nariadenie (d'alej len ,,VZN) ustanovuje ochranné
pásma pohrebísk zriadených v obci Bohdanovce, urěuje šírku ochranného pásma pohrebísk,

pravidlá umiestňovania a povofovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebísk

a ustanovuje Činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme pre stavebnú činnosť a pietu počas

pohrebu zakázané na základe zákona é. 13112010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších

predpisov.

článok Il.

Určenie ochranného pásma pohrebiska obce Bohdanovce

Obec zriad'uje ochranné pásmo pohrebiska obce Bohdanovce, ktoré sa nachádza
na parcele KN-C 467l11 - ostatné plochy o výmere 10 836 m2, KN-C 467lzzastavané plochy



a nádvoria o výmere 164 m2, KN-C 46714 - ostatné plochy o výmere 268 m2, KN_C 46713 -
ostatné plochy 295 m2 (tzv. nový cintorín) a KN -C125 ,ostatné plochy vo výmere 2131 m2

( tzv.staný cintorín) , ktoré sú vo vlastníctve Obce Bohdanovce ,zapísané na LV č.479 a parcela

KN-E 43/2 v k.ú. Bohdanovce, ostatné plochy, o výmere v1529 m2 , LV č.785, ktorá je vo

vlastníctve Ústredný zvázžidovských náboženských obcí SR( židovský cintorín).

čÉnok lt!.

Pravidlá pre umiestňovanie a povoíovanie budov a stavieb v ochrannom

pásme pohrebísk

Obec Bohdanovce určuje ochranné pásmo pre stavebnú ěinnosť a pietu pre pohrebisko
v obci Bohdanovce vo vzdialenosti 2,00 metre od hranice pohrebiska.
V tomto ochrannom pásme jezakázané umiestňovanie akýchkolVek budov a nie je
možné povoliť stavby, ktoré svojim účelovým určením, vzhl'adom, charakterom alebo
iným spósobom móžu narúšat'pietny charakter pohrebiska.
Počas konania pohrebných obradov súzakázané všetky ěinnosti spósobujúce hluk,
kosenie, pílenie, rózne stavebné činnosti, oslavy, akcie pri ktorlých je hluk, akákolVek
reprodukovaná hudba a hovorené slovo, ktoré by rušili dóstojný priebeh pohrebných
obradov.
Obmedzenia upravené ustanovením odseku 3 sa nevzťahujú na vykonávanie alebo
vykonanie činnosti priamo súvisiacich so záchranou zdravia, života, ochranu majetku
a so zamedzením hroziacej škody v nevyhnutnom rozsahu.

článok tV.
záverečné ustanovenia

Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutíObecného zastupitel'stva obce
Bohdanovce dňa 7 .10.2020 uznesením é. 1 17 12020

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia schváleného VZN č.
4l2020
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