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Mesto Prešov
Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ana základe § 15 odsek 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 1/2020
o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Prešov

Článok 1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov (ďalej "VZNU) určuje

a) ochranné pásmo pohrebísk zriadených na území mesta Prešov: hlavný cintorín Krátka ulica (1), cintorín Solivar - ulica Na Brehu (2), cintorín Solivar - Sol'nobanská
ulica (3), cintorín Nižná Šebastová - Vranovská ulica (4) a pohrebiská, kde platí zákaz
pochovávania vytváraním nových hrobových miest - cintorín Solivar - Zlatobanská
ulica (5), cintorín Šalgovík (6), cintorín Dúbrava (7), cintorín Kalvária (8), Židovský
cintorín (9)
b) šírku ochranného pásma pohrebísk,
c) pravidlá umiestňovania a povol'ovania budov a stavieb v ochrannom pásme
pohrebísk,
d) činnosti, ktoré nie je možné vykonávať v ochrannom pásme počas pohrebu.
2) Pohrebisko pre účely tohto VZN je cintorín, urnový háj, kolumbárium, rozptylová lúka
a vsypová lúka.

Článok 2
Ustanovenie ochranného pásma
Mesto ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska a určuje jeho šírku v rozsahu 50 metrov od
hranice pozemku každého pohrebiska.
Grafické vyobrazenie všetkých pohrebísk na území mesta Prešov tvorí prílohu č. 1 tohto
VZN.

Článok 3
Pravidlá pre umiestňovanie a povoľovanie budov a stavieb v ochrannom pásme
pohrebísk
1) V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné umiestniť a nie je možné povoliť žiadne

budovy, s výnimkou budov, ktoré svojim účelom priamo súvisia s prevádzkou
pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom.
2) V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné umiestniť a nie je možné povoliť stavby,
ktoré svojim účelom, vzhl'adom, charakterom, alebo iným spôsobom môžu narúšať pietny
charakter pohrebiska.
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Článok 4
Činnosti, ktoré nie je možné vykonávat' počas pohrebu v ochrannom pásme
pohrebiska

1) V ochrannom pásme pohrebiska je počas pohrebu, so zretel'om na pietu zakázané:
a) vykonávať stavebné, búračské práce a obdobné práce, práce s použitím stavebných
a obdobných zariadení, strojov, nástrojov a náradia,
b) vykonávať údržbárske práce komunikácií, verejných priestranstiev, budov, verejnej
zelene s použitím zariadení, strojov a nástrojov,
c) vykonávať pol'nohospodárske činnosti s použitím strojov, motorových vozidiel a
obdobných zariadení,
d) vykonávať činnosti, ktoré rušia pohreb hlukom, krikom, spevom, produkciou hudby,
vibráciami, svetelnými, laserovými a obdobnými efektmi, nad mieru primeranú
pietnemu charakteru pohrebu,
e) uskutočniť zhromaždenie, alebo podujatie spojené s produkciou hudby, alebo
hovoreného slova.
2) Obmedzenia ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na vykonávanie, alebo vykonanie
činností priamo súvisiacich so záchranou zdravia, života, ochranou majetku a so
zamedzením hroziacej škody v nevyhnutnom rozsahu.

Článok 5
Priestupky a správne delikty
Pri porušení tohto VZN sa postupuje podl'a osobitných predpisov 1)

Článok 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

V Prešove dňa
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Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

1) zákon Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

