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Vážená pani starostka,
Váženýpán starosta
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Váš list číslo/zo ·dňa Naše číslo
MAGS OZP 47439/2021
MAG 99246/2021

Vybavuje/linka
Ing. A. Galčíková/409

Bratislava
10.03.2021

Vec:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie
stanoviska.

V prílohe listu Vám zasielame návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (ďalej „návrh nariadenia").

Podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, si Vás dovoľujem požiadať o zaujatie
stanoviska miestneho zastupiteľstva k predloženému návrhu nariadenia.

V prípade, ak v uvedenej lehote neoznámite stanovisko miestneho zastupiteľstva, bude sa mať
za to, že miestne zastupiteľstvo k predloženému návrhu pripomienky nemá.

S pozdravom

Matúš Vallo
primátor

Príloha:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia
Dôvodová správa

Doručuje sa:
Vážená pani starostka, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vážený pán starosta, Ing. Martin Chren, starosta, Mestská časť Bratislava-Ružinov
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Vážený pán starosta, Mgr. Zoltán Pék, Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Vážený pán starosta, JUDr. Ing. Martin Kuruc, Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Vážený pán starosta, Mgr. RudolfKusý, Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
Vážený pán starosta, Mgr. Michal Drotován, Mestská časť Bratislava-Rača
Vážený pán starosta, Ing. Michal Vlček, Mestská časť Bratislava-Vajnory
Vážená pani starostka, Dana Čahojová, Mestská časť Bratislava- Karlova Ves
Vážený pán starosta, RNDr. Martin Zat'ovič, Mestská časť Bratislava- Dúbravka
Vážený pán starosta, Milan Jarnbor, Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves
Vážený pán starosta, Ing. Lukáš Baňacký, Mestská časť Bratislava- Lamač
Vážená pani starostka, Ing. Ľubica Kolková, Mestská časť Bratislava-Devín
Vážený pán starosta, Ing. Jozef Krúpa, Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Vážený pán starosta, Ing. Ján Hrčka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
Vážená pani starostka, PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vážený pán starosta, JUDr. Mgr. JozefUhler, Mestská časť Bratislava- Jarovce
Vážená pani starostka, Gabriela Ferenčáková, Mestská časť Bratislava-Čunovo
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Novelou zákona o pohrebníctve č. 131/201 O Z. z. platnou a účinnou od 1.1.2020 došlo k zmene
ust. § 15 ods. 7 predmetného zákona, podľa ktorého obec môže všeobecne záväzným nariadením
ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec môže všeobecne záväzným nariadením určiť šírku
ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska,
pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteťom 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 § 36a
ods. 5 tohto zákona stanovené, že ochranné pásmo pohrebiska podľa§ 15 ods. 7 v znení účinnom
do 31.12.2019 zanikne najneskôr 31.3.2020, v prípade, ak si obec všeobecne záväzným
nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma.

V tejto súvislosti predkladáme na schválenie Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území
hl. mesta SR Bratislavy. Rozhodnutia primátora č. 6/2013 o príprave, schvaľovaní a vydávaní
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a podľa osobitného predpisu:
Pravidlá pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného
mesta SR Bratislavy.

Návrh VZN bol pripomienkovaný útvarmi magistrátu.

Návrh VZN predkladáme už so zapracovanými pripomienkami.

Materiál bude predložený do komisie, po zapracovaní pripomienok zverejnený na
pripomienkovanie občanom a znovu predložený do komisie MsZ.

Z vyššie uvedenej zákonnej úpravy a po rokovaniach a konzultáciách so Sekciou územného
plánovania, príspevkovou organizáciou mesta Marianum, vzišla potreba prijať VZN o ochrannom
pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy.

OŽP ako gestor organizácie Marianum, predkladá na schválenie VZN o ochrannom pásme
pohrebísk.



NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č /2021
z·········· 2021

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, sa uznieslo:

§1
Úvodné ustanovenia

(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len ,,hlavné mesto") týmto všeobecne
záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") ustanovuje:

a) ochranné pásmo pohrebísk na území hlavného mesta,
b) pravidlá umiestňovania a povoľovania budov, stavieb a prevádzok v ochrannom pásme

pohrebísk so zretel'om napietny charakter pohrebiska,
c) činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebov a iných

náboženských obradov.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) pohrebiskomje cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
b) pohrebom je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne

spojené s obradom.

§2
Ochranné pásmo pohrebísk

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

§3
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov, stavieb a prevádzok v ochrannom

pásme pohrebísk

(1) V ochrannom pásme pohrebiska je prípustné umiestňovať a povoľovať tieto stavby,
zariadenia a prevádzky:

a) stavby súvisiace s prevádzkou pohrebiska,
b) zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia,
c) parkoviská budované formou spevnených plôch, nie parkovacie domy,



d) rodinné domy, v prípade ak sa na predmetnom pozemku predtým nachádzala stavba
rodinného domu, ktorú bolo potrebné asanovať,

e) ostatné stavby, ktoré sú jednoznačne zadefinované v územných plánoch zón.

(2) Všetky ostatné stavby nie je prípustné umiestňovať a povoľovať v ochrannom pásme
pohrebiska.

(3) Pri existujúcich stavbách nachádzajúcich sa v ochrannom pásme pohrebiskaje prípustná ich
údržba a zmena dokončenej stavby formou prístavby, resp. nadstavby, avšak miera stavebného
zásahu do takýchto objektov môže byť maximálne do 15% celkovej podlažnej plochy
existujúceho objektu pri určení jeho funkčnej náplne, ktorá je v súlade s jestvujúcim,
prevládajúcim alebo prípustným funkčným využitím danej funkčnej plochy, stanovenej
v územnom pláne, za súčasného splnenia všetkých ukazovatel'ov intenzity využitia územia
stanovených v územnom pláne.

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

(5) Maximálna výška zmien dokončených stavieb podľa predchádzajúceho odseku musí byť
odvodená od charakteristického obrazu a proporcií existujúcej zástavby v ochrannom pásme
pohrebiska.

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

§4
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu

(1) V ochrannom pásme pohrebiska je počas pohrebných obradov zakázané vykonávať:
a) činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú priebeh pohrebu prašnosťou,

hlukom, infrazvukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými
efektmi nad mieru stanovenú právnym predpisom a zároveň tiež nad mieru primeranú
pomerom a to akoukoľvek formou (napr. stavebné, búracie a údržbárske práce a pílenie
stromov, činnosti spôsobujúce nadmernú prašnosť, hlasná hudobná produkcia, krik,
spev, neprimerane hlučné správanie, hluk z motorov vozidiel a iné činnosti, ktoré by
svojím hlukom mohli narušiť pokojný priebeh obradu),

b) akékoľvek verejné zhromaždenia alebo podujatia spojené s produkciou hudby alebo
hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré súvisia alebo sú súčasťou
pohrebných obradov.

(2) Zákazy podľa ods. 1 písm. a) sa nevzťahujú na vykonávanie:
a) sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných

priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných sezónnych poľných prác,
b) prác pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií,



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

§5
Orgány dozoru a sankcie

( 1) Dozor nad dodržiavaním § 4 ods. 1 tohto nariadenia vykonávaprevádzkovateľ pohrebiska
v súčinnosti s Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

(2) Za porušenie povinností uložených týmto nariadením môže hlavné mesto uložiť
sankcie podľa osobitných predpisov1.

§6
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

1
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


