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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s c h v a ľ u j e 
 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
Dôvodová správa 
 

Listom zo dňa 10.03.2021 doručeným podateľni Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka dňa 18.03.2021 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. 
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Uznesenie MR č. 90/2021 zo dňa 13.04.2021: 
 
Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

s c h v á l i ť  
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
Hlasovanie  
prítomní:     8         za:         8        proti:         0        zdržali sa:     0         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:  5 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 1 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH

Všeobecné závazné nariadenie
hlavného města SIovenskej republiky Bratislavy

č.........../2021
z.......... 2021

o ochranném pasme pohrebísk na území hlavného města
Slovenskej republiky Bratislavy

Městské zastupiteťstvo hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy podl'a § 11 ods. 5
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě Slovenskej
republiky Bratislavě v znění neskorších predpisov a § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebmcťve v zněm zákona č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mění a dopÍňa zákon
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony, sa uznieslo:

Úvodně ustanoveaia

(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 povoťovania budov, stavieb a prevádzok v ochrannom pasme

pohrebísk so zretel'om na pietny charakter pohrebiska,
c) činnosti, které nie je možné v ochrannom pasme vykonávat' počas pohrebov a iných

náboženských obradov.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) pohrebiskom je 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 povol'ovania budov, stavieb

pasme pohrebísk
prevádzok v ochrannom

(l) V ochrannom pasme pohrebiska je přípustné umiestňovať a povoPovať tieto stavby,
zariadenia a prevádzky:

a) stavby súvisiace s prevádzkou pohrebiska,
b) zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pře obsluhu územia,
c) parko viska budované formou spevnených ploch, nie parkovacie domy,



d) rodinné domy, v případe ak sa na predmetnom pozemku predtým nachádzala stavba
rodinného domu, ktorú bolo poti-ebné asanovať,

e) ostatiié stavby, ktoré sú jednoznačné zadefínované v územných plánoch zón.

(2) Všetky ostatiié stavby nie je prípustiié umiestňovať a povol'ovaf v ochrannom pasme
pohrebiska.

(3) Při existujúcich stavbách nachádzajúcich sa v ochraimom pasme pohrebiskaje prípustaá ich
údržba a změna dokončenej stavby fonnou přístavby, resp. nadstavby, avšak miera stavebného
zásahu do takýchto objektov móže byť maximáhie do 15% celkovej podlažnej plochy
existujúceho objektu při určení jeho ftmkčnej náplně, ktorá je v súlade sjestyujúcim,
prevládajúcim alebo přípustným ňmkčným využitím danej funkčnej plochy, stanovenej
v územnom pláne, za súčasného splnenia všetkých ukazovatel'ov intenzity využitia územia
stanovených v územnom pláne.

(4) Změny dokončených stavieb, nachádzajúcich sa v ochrannom pasme pohrebísk, musia
akceptovať charakteristický obraz aproporcie existujúcej zástavby dotknutého ochranného
pásma pohrebiska. Medzi tieto charakteristické principy existujúcej zástavby patria například:
založená stavebná čiara, založená uličná čiara, maximálna výška stavby (vzdialenosť
najvyššieho bodu hrebeňa střechy alebo atiky od okolitého upraveného terénu), systém
dopravného napojenia stavby a iné.

(5) Maximálna výška zmien dokončených stavieb podl'a predchádzajúceho odseku musí byť
odváděná od charakteristického obrazu a proporcií existujúcej zástavby v ochrannom pasme
pohrebiska.

(6) Stavebné zásahy, realizované v rámci změny dokončenej stavby, je možné uskutočňovať
iba vo vzdialenosti váčšej ako 30 m od hranice pozemku pohrebiska, s výnimkou změny
dokončenej stavby rodinného domu, ktorý sa už v súčasnosti nachádza v menšej vzdialenosti
ako 30 m od hranice pozemku pohrebiska.

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

(l) V ochrannom pasme pohrebiskaje počas pohřebných obradov zakázané vykonávať:
a) činnosti, ktoré rušia alebo inak negativné ovplyvňujú priebeh pohrebu prašnosťou,

hliikom, infrazvukom, vibráciami, světelnými alebo laserovými a inými obdobnými
efektmi nad mieru stanovenu právnym predpisom a zároveň tiež nad miem primeranú
pomerom a to akoukol'vek formou (napr. stavebné, búracie a údržbárske práce a pílenie
sti'omov, činnosti spósobujúce nadmemú prašnosť, hlasná hudobná produkcia, křik,
spev, neprimerane hlučné správanie, hluk z motorov vozidiel a iné činnosti, ktoré by
svojím hlukem mohli narušiť pokojný priebeh obřadu),

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

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

priestranstiev a verejnej zelené, neodkladných sezónnych poťných práč,
b) práč při odstraňovam následkov živelných pohrom alebo havárií,



c) neodkladných činností směruj úcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku
alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu.

Orgány dozoru a sankcie

(l) Dozor nad dodržiavamm § 4 ods. l tohto nariadenia vykonává prevádzkovatel' pohrebiska
v súčinnosti s Městskou políciou hlavného města Slovenskej republiky Bratislavy.

(2) Za porušenie povinností uložených týmto nariadením móže hlavně město uložiť
sankcie podl'a osobitných předpisoví.

..J6
Účinnost'

Toto nariadenie nadobúda účinnost' dňom ........................

Ing. arch. Matóš Vallo
primátor

1 § 28 ods. l písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom městě Slovenskej republiky Bratislavě
v znění neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady 6. 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
ustanovit' ochranné pásmo pohrebiska. Obec móže všeobecné závazným nariadením určit' šířku
ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska,
pravidla umiestňovania a povol'ovania budov a stavieb v ňom so zretelom na pietny charakter
pohrebiska a ustanovit' činnosti, ktoré nie je 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 ochranné pásmo pohrebiska podl'a § 15 ods. 7 v znění účinnom
do 31.12.2019 zanikne najneskór 31.3.2020, v případe, ak si obec všeobecné závazným
nariadením neustanoví inu šířku ochranného pásma.

V tejto súvislosti předkládáme na schválenie Návrh VZN o ochrannom pasme pohrebísk na území
hi. města SR Bratislavy. Rozhodnutia primátora č. 6/2013 o přípravě, schvaFovaní a vydávaní
všeobecné závazných právnych predpisov a interných predpisov a podl'a osobitného předpisu:
Pravidla pře přípravu, schval'ovanie a vyhlasovanie všeobecné závazných nariadení hlavného
města SR Bratislavy.

Návrh VZN bol pripomienkovaný útvarmi magistrátu.

Návrh VZN předkládáme už so zapracovanými pripomienkami.

Materiál bude předložený do komisie, po zapracovaní pripomienok zveřejněný na
pripomienkovanie občanom a znovu předložený do komisie MsZ.

Z vyššie uvedenej zákonnej úpravy a po rokovaniach a konzultáciách so Sekciou územného
plánovania, příspěvkovou organizáciou města Mariánům, vzišla potřeba přijat' VZN o ochrannom
pasme pohrebísk na území hlavného města SR Bratislavy.

OZP ako gestor organizácie Mariánům, předkládá na schválenie VZN o ochrannom pasme
pohrebísk.
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