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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

A.  s ú h l a s í 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez 
pripomienok. 
 

B.  s ú h l a s í 
 
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
s pripomienkami. 
 
Dôvodová správa 
 

Listom zo dňa 06.08.2020, doručeným podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka dňa 12.08.2020 požiadal primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy starostu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka o zaujatie stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Podľa čl. 8 ods.1 štatútu: „Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva materiály celomestského 

charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti, prijme príslušné uznesenie až po 
predchádzajúcom prerokovaní stanoviska miestneho zastupiteľstva dotknutej mestskej časti.“  

 
V súlade s „Postupom pri príprave, schvaľovaní a vyhlasovaní nariadení Bratislavy“,  

je predpokladom k schváleniu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy zaujatie 
stanoviska miestnych zastupiteľstiev mestských častí k návrhu nariadenia. 
 
 Novelou zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. platnou a účinnou od 1.1.2020 došlo 
k zmene ustanovenia §15 ods. 7 predmetného zákona, podľa ktorého obec môže všeobecné záväzným 
nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec môže všeobecné záväzným nariadením určiť 
šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, 
pravidla 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. 
 
Prechodnými ustanoveniami k úpravám zákona o pohrebníctve účinným od 1.1.2020 bolo v § 36 
a ods. 5 tohto zákona stanovené, že ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom 
do 31.12.2019 zanikne najneskôr 31.03.2020, v prípade, ak si obec všeobecné záväzným nariadením 
neustanoví inú šírku ochranného pásma. 

 
- - - 

 
Uznesenie MR  č. 70/2020 zo dňa 08.09.2020 
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s c h v á l i ť,  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia v zmysle predloženého materiálu.  
 
Hlasovanie 
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Prítomní : 6 za : 5 proti : 0 zdržali sa : 1 nehlasovali : 0 
 
 

 
- - - 

 
Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  s c h v á l i ť,  návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie  
Prítomní : 4 za : 4 proti : 0 zdržali sa : 0 nehlasovali : 0 



NÁVRH:
Všeobecné závazné nariadenie

hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy
č. ........../2020
z.......... 2020

o ochranném pasme pohrebísk na území hlavného města
Slovenskej republiky Bratislavy

Městské zastupiteFstvo hlavného města Slovenské] republiky Bratislavy podl'a § l l ods. 5 písm.
c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě Slovenské] republiky
Bratislavě v znění neskorších predpisov a § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 opohrebníctve
v znění zákona č. 398/2019 Z.z., kterým sa mění adoplňa zákon č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony:

§1
Úvodně ustanovenia

(l) Hlavně město Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavně město") týmto
všeobecné závazným nariadením (ďalej len „nariadenie") ustanovuje:

a. ochranné pásmo pohrebísk na území hlavného města;
b. pravidla umiestňovania a povol'ovania budov, stavieb a prevádzok v ochrannom

pasme pohrebísk so zretel'om na ieíi pietny charakter pohrebiska;
c. činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pasme vykonávat' počas pohrebov

a iných náboženských obradov.
(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

a. pohrebiskomje cintorín, kolumbárium, umový háj, rozptylová lúka a vsypová
lúka;

b. pohrebom je pochováme 1'udských pozostatkov alebo 1'udských ostatkov,
obyčajne spojené s obřadem.

§2
Ochranné pásmo pohrebísk

Ochranné pásmo sa na všetkých pohrebiskách na území hlavného města určuje v rozsahu 50
metrov od hranice pozemku pohrebiska.

§3
Pravidla umiestňovania a povoPovania budov, stavieb a prevádzok v ochrannom

pasme pohrebísk

V ochrannom pasme pohrebiskaje zakázané umiestňovať, povoFovať a prenajímať následovně
budovy, stavby aprevádzky:



a. ktoré móžu ohrožovat' morálku spoločnosti a dobré lEirayy;
b. ktoré móžu spósobiť zvýšený hluk;
c. ktoré móžu spósobiť zvýšenu prašnost' alebo móžu byť zdrojom róznych pachových

lalok, príp. inak znečistiť ovzdušie;
d. dětské ihriská;
e. areály sportu s ofr^orenými ihriskami;
f. nadměrné reklamně stavby;
g. zábavné prevádzky typu lunaparkov, diskoték, barov a vináraí, herní a bowlingových

hal;
h. zariadenia priemyselnej a poFnohospodárskej výroby, stavby na chov hospodářských

zvierat, stavebné dvory azariadenia, skladové areály, dielne, zariadenia súvisiace
s ťažbou nerastných surovin;

i. zariadenia odpadového hospodárstva, skládky odpadov, areály sportu s otvorenými
ihriskami, kompostáme azariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteFných
odpadov;

j. čističky odpadových vod;
k. ainé prevádzky, ktorý by svojím charakterom mohli narúšať pietny charakter

pohrebiska.

§4
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pasme vykonávat' počas pohrebu

(l) V ochrannom pasme pohrebiskaje počas pohřebných obradov zakázané vykonávat':
a. činnosti, které rušia alebo inak negativné ovplyvňujú priebeh pohrebu prašnosťou,

hlukem, infrazvukom, vibráciami, světelnými alebo laserovými a inými obdobnými
efektmi nad mieru stanovenu právnym předpisem a zároveň tiež nad mieru
primeranú poměrám a to akoukofvek fonnou (napr. stavebné, búracie a údržbárske
práce a píleme stromov, čimiosti spósobujúce nadmemú prašnost', hlasná hudobná
produkcia, křik, spev, neprimerane hlučné správanie, hlixk z motorov vozidiel a iné
činnosti, které by svojím hlukom mohli narušit' pokojný priebeh obřadu);

b. akekol'vek veřejné zhromaždenia alebo podujatia spojené s produkciou hudby alebo
hovořeného reprodukovaného slova s výninikou takých, ktoré súvisia alebo sú
súčasťou pohřebných obradov.

(2) Zákazy podl'a ods. l písm. a. sa nevzt'ahuju na vykonáváme:
a. sezóimych práč při zabezpečovaní nevyhjiutnej údržby ciest a chodníkov, veřejných

priestranstiev a verejnej zelené, neodkladných sezónnych pol'nych práč;
b. práč při odstraňovaní následkov živelných pohrom, alebo havárií;
c. neodkladných čiimostí smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na

majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu.

§5
Orgány dozoru a sankcie

(l) Dozor nad dodržiavaním § 4 ods. l tohto VZN vykonávajú:



a. prevádzkovatel' pohrebiska;
b. Městská polícia hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy.

(2) Za pomšenie povinnosti uložených týmto nariadením móže hlavně město uložit' sanJscie
podl'a osobitných predpisov1.

§6
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnost' dňom

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

1 § 28 ods. l písm. a) zákona Slovenské] národně) rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě Slovenskej republiky Bratislavě
v znění neskorších predpisov, zákon Slovenskej národně] rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov.



Dóvodová správa

Novelou zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. platnou a účinnou od 1.1.2020 došlo k
změně úst. §15 ods. 7 předmětného zákona, podl'a ktorého obec móže všeobecné závazným
nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec móže všeobecné závazným
nariadením určiť šířku ochraimého pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice
pozemku pohrebiska, pravidla umiestňovania a povoFovania budov a stavieb v ňom so
zretel'om na pietny charakter pohrebiska a ustanovit' čiimosti, ktoré nieje možné v ochrannom
pasme vykonávat' počas pohrebu.

Přechodnými ustanoveniami k úpravám zákona o pohrebníctve účinným od 1.1.2020
bolo v § 36a ods. 5 tohto zákona stanovené, že ochraimé pásmo pohrebiska podl'a § 15 ods. 7
v znění účinnom do 31.12.2019zanikaenajneskór31.3.2020, v případe, ak si obec všeobecné
závazným nariadením neustanoví inu šířku ochranného pásma.

V tejto súvislosti předkládáme na schválenie Návrh VZN o ochraimom pasme pohrebísk
na území hi. města SR Bratislavy v zmysle Rozhodnutia primátora č. 6/2013 o přípravě,
schval'ovani a vydávaní všeobecné závazných právnych predpisov a intemých predpisov a
podl'a osobitného předpisu: Pravidla pře přípravu, schvaFovanie a yyhlasovanie všeobecné
závazných nariadení hlavného města SR Bratislavy.


	12_stanovisko k VZN hl.m_pohrebiská
	Návrh

	12_stanovisko k VZN_pohrebiska



