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Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Žiadosť hl. mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska 
Stanoviská komisií 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
Variant 1 
 

súhlasí  
 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení v akom bolo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predložené listom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 06.08.2020. 
 
 

Variant 2 
 

súhlasí  
 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení v akom bolo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predložené listom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 06.08.2020 avšak navrhuje  
zmeniť znenie § 3 citovaného návrhu nariadenia nasledovne: 

 
§ 3 

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

 
V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať, povoľovať a prenajímať 
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, 
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. 
 

 
 
Variant 3 

 
nesúhlasí  

 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení v akom bolo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predložené listom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 06.08.2020. 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava požiadalo mestskú časť Bratislava-Karlova 
Ves (ďalej len „mestská časť“) o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „návrh VZN o ochrannom pásme“). Novelou zákona o pohrebníctve č. 131/2010 
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 určiť šírku ochranného pásma 
pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá 
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.“. 

Podľa prechodných ustanovení spomenutej novely zákona o pohrebníctve, ochranné 
pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 (t.j. 50 m od 
hranice pozemku pohrebiska) zaniká najneskôr 31. marca 2020, ak si obec všeobecne 
záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v predloženom návrhu VZN o ochrannom 
pásme určuje ochranné pásmo na všetky pohrebiská na území hlavného mesta v rozsahu 50 
metrov od hranice pozemku pohrebiska. 

Mestská časť sa oboznámila s návrhom VZN o ochrannom pásme predloženým hlavným 
mestom SR Bratislavou. Referát územného rozvoja mestskej časti po preštudovaní návrhu 
VZN o ochrannom pásme pohrebísk navrhuje zmeniť ust. § 3 v znení v akom je citované 
vo variante 2 návrhu uznesenia tohto materiálu. Úpravu navrhuje 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, povoľovať a prenajímať, 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 (vymedzenie druhov budov, stavieb, zariadení a prevádzok). 

Bratislava, september 2020. 



 

 
 



 

 



 

 
 



 



 

 



 



 

Stanoviská komisií k materiálu s názvom „Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy“. 
 
 

Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 07.09.2020: 

Komisia legislatívno-právna navrhuje prehodnotiť § 3 návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 09.09.2020: 

Ing. arch. Peter Vaškovič z miestneho úradu podal členom komisie základné informácie 
k návrhu „Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“  
a k návrhu stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
k predmetnému návrhu VZN. 
Členovia komisie: 

a) podané informácie berú na vedomie, 
b) odporúčajú MiZ schváliť zmenu ust. § 3 navrhovaného VZN obsiahnutú 

vo variante 2 návrhu uznesenia k predmetnému materiálu. 
Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 


