
 M e s t s k á  č a s ť  B r a t i s l a v a  -  N o v é  M e s t o  

 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

dátum 13.04.2021      

 

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného naria-

denia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 
 

Predkladateľ :   Materiál obsahuje : 

Mgr. Rudolf Kusý   

starosta 

 

 1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 
3. Žiadosť o zaujatie stanoviska zo 

dňa 10.03.2021 

4. Výpis z uznesení 18/20 zo dňa 
06.10.2020 

 

Zodpovedný:   

Mgr. Marianna Moravcová 

Tomčíková 
vedúca 

oddelenia PPČESČaSP 

 

   

 

Spracovateľ:   

Mgr. Jana Biharyová   

referent oddelenia PPČESČaSP 
Podpis 

  

   

Na rokovanie prizvať:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

N Á V R H    U Z N E S E N I A : 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu: 
 

 

s c h v a ľ u j e   

 
 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je 

uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia a je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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Príloha č. 1 k uzneseniu 

 
 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu všeobecne zá-

väzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh VZN“)  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto súhlasí s predloženým návrhom VZN 

s pripomienkami: 

1. v ustanovení § 1 vypustiť odsek 2  

„(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) pohrebiskom je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka; 

b) pohrebom je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne    

spojené s obradom. 

; z dôvodu:  

Všeobecne záväzné nariadenie je normatívny akt prijímaný orgánom obce, ktorým sú riešené 

otázky týkajúce sa obce (jej obyvateľov), alebo upravujúce vzťahy vznikajúce a realizujúce sa 

na jej území a to na úseku preneseného výkonu štátnej správy, ako aj na úseku územnej samo-

správy. Všeobecne záväzné nariadenie ako podzákonná právna norma musí spĺňať základné 

obsahové požiadavky, medzi ktoré patrí presné a zrozumiteľné vyjadrenie jeho obsahu tak, 

aby umožňovalo fyzickým osobám a právnickým osobám prispôsobiť svoje správanie.  

 

Ustanovenie § 1 ods. 2 návrhu VZN obsahuje definíciu čo je pre účely návrhu VZN             

„pohrebiskom“ a „pohrebom“. Zákonná definícia oboch pojmov je pritom obsiahnutá 

v zákone č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a to v ustanovení § 2 

ods. 1 písm. u) – definícia pojmu „pohrebisko“ a rovnaké ustanovenie písmeno q) obsahuje 

definíciu pojmu „ pohreb“. Aj keď sa definícia oboch pojmov v návrhu VZN zhoduje s ich  

definíciou uvedenou v zákone č. 131/2020 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, 

máme za to duplicitná úprava by mohla v budúcnosti predstavovať rozpor so zákonom 

v prípade zmeny právnej úpravy v tejto oblasti.  

 

Mestská časť sa pri tejto svojej pripomienke opiera aj o poznatky z praxe, kde zo strany         

prokuratúry je často namietané duplicitné definovanie základných pojmov, resp. dokonca           

prepisovanie častí zákonov do VZN. Všeobecne záväzné nariadenie nemá upravovať    

otázky, ktoré sú už upravené predpismi verejného práva, keďže zmyslom všeobecne       

záväzných nariadení nie je reprodukcia právnych predpisov. 

 

 

 

 



4 

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 17.03.2021 bol mestskej časti doručený návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „návrh VZN“). 

 

Podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho neskorších zmien, primátor požiada 

starostu mestskej časti o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Ak starosta 

neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, 

má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky. 

 

Identický návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„VZN“) bol mestskej časti doručený dňa 11.08.2020. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislave-

Nové Mesto k uvedenej žiadosti prijala stanovisko formou uznesenia č. 18/20 dňa 06.10.2020, t. j. 

návrh predloženého znenia schválila s pripomienkami. Pripomienky sa týkali: 

a) formálnej stránky predloženého návrhu VZN, ktoré sú v súčasnom návrhu odstránené; 

b) pripomienka vo veci duplicitného definovania základných pojmov - ustanovenie § 1 odsek 2 

VZN, ktoré sme navrhovali vypustiť; táto pripomienka je namietaná aj teraz 

c) pripomienky Ing. arch. Petra Vaškoviča; tieto sú uvedené v texte tejto dôvodovej správy nižšie    

 

POZMEŇOVACÍ NÁVRH POSLANCA 

 

NÁVRH UZNESENIA 

 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 

zmeniť znenie § 3 návrhu nariadenia nasledovne 

 

§ 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov, stavieb, zariadení a prevádzok v ochrannom pásme 

pohrebísk 

 

V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať a povoľovať nasledovné budovy, stavby, 
zariadenia a prevádzky 

a) bývanie v bytových domoch, v polyfunkčných objektoch bývania a občianskej vybavenosti 

a v zariadeniach občianskej vybavenosti, 

b) zariadenia kultúry a zábavy, 
c) ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, 

d) zariadenia verejného stravovania, 

e) zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, 
f) zariadenia školstva, vedy a výskumu, 

g) integrované zariadenia občianskej vybavenosti, 

h) areály voľného času a multifunkčné zariadenia, 
i) zariadenia športu, telovýchovy a voľného času, 
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j) zariadenia veľkoobchodu, 

k) areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 
l) skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, 

m) reklamné stavby, 

n) zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov s obsahom škodlivín z domácností, 
o) zariadenia odpadového hospodárstva, 

p) prevádzky, ktoré môžu spôsobovať zvýšený hluk, 

q) prevádzky, ktoré môžu spôsobovať zvýšenú prašnosť alebo môžu byť zdrojom rôznych pachových 
látok, príp. môžu inak znečisťovať ovzdušie, 

r) iné prevádzky, ktoré by svojím charakterom mohli narúšať pietny charakter pohrebiska. 

 

Odôvodnenie  
navrhujem zmeniť ust. § 3 v znení v akom je citované v návrhu VZN z dôvodu, že ust. § 3 návrhu 

VZN o ochrannom pásme veľmi všeobecne vymedzuje druhy budov, stavieb, zariadení a prevádzok, 

ktoré je zakázané v ochrannom pásme umiestňovať a povoľovať, čo môže v praxi priniesť aplikačné 

a výkladové problémy. Zároveň navrhuje úpravu, ktorá je metodicky naviazaná na platný Územný 

plán Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 

 

Potreba prijatia návrhu VZN je odôvodnená priamo v žiadosti hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zo dňa 10.03.2021, pričom o návrhu VZN zo dňa 06.08.2020 sa terajšia žiadosť nijako  

nezmieňuje. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 23.03.2021 s nasledovným hlasovaním: 

- za:  5 

- proti:  1 

- zdržali sa: 0 


