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Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým 
sa mení všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky č. 
17/2012 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 

4.    Prílohy: 
       a)   list starostky mestskej časti     
            Bratislava-Vrakuňa 

 b)  výpis uznesenia MiZ mestskej časti  
      Bratislava-Vrakuňa  č. 365/2012   
      zo dňa 23.10.2012 
 c)  výpis zo zasadnutia komisie kultúry 
      a ochrany historických pamiatok 
      MsZ zo dňa 30.01.2013 
 d)  výpis uznesenia MsR č. 780/2013  
      zo dňa 14.02.2013     
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                                                                                                                  Kód uzn.: 7.6 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  
                                                                                    

                                                                       schvaľuje 
  
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ....../2013,       
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy s účinnosťou od 1. mája 2013.  
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Dôvodová správa 

Dňa 18. decembra 2012 bol doručený  hlavnému mestu Slovenskej republiky  Bratislavy 
(ďalej len „hlavné mesto“) list starostky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Mgr. Ľudmily Lackovej, 
v ktorom na základe dohody poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
žiada primátora, aby bol na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) zaradený návrh na zmenu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh 
nariadenia“),  ktorý bude obsahovať zmenu názvov cintorínov: 

1. cintorína RUŽINOV – na cintorín VRAKUŇA   

2. cintorína VRAKUŇA – na cintorín STARÁ VRAKUŇA. 

Obidva cintoríny sa nachádzajú v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
 

Návrh nariadenia bol pripomienkovaný v zmysle Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
legislatívno-právnym oddelením.  

Dňa 21.01.2013 bol návrh nariadenia predložený do operatívnej porady primátora, ktorá 
žiadala o stanovisko poslanecké grémium. Poslanecké grémium vyjadrilo súhlas s návrhom 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a odporučilo návrh nariadenia predložiť do mestského 
zastupiteľstva. 

Dňa 30.01.2013 bol návrh nariadenia predložený do komisie kultúry a ochrany historických 
pamiatok, ktorá odporučila predložiť materiál do mestského zastupiteľstva s pripomienkami 
v skrátenom konaní. 

           Primátor hlavného mesta rozhodol v zmysle § 9 pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
skrátení postupu pri príprave nariadenia v časti postupu podľa čl. 8 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (mestské časti) a v časti § 3 pravidiel (pripomienkové konanie 
útvarov magistrátu). 

Dňa 14.02.2013 bol návrh nariadenia prerokovaný v mestskej rade, ktorá odporučila 
mestskému zastupiteľstvu  nariadenie schváliť. 

Zmeny názvov cintorínov nebudú predstavovať mimoriadne zvýšenie finančných nákladov.  
Premenovanie sa bude týkať výmeny tabúľ s novými názvami cintorínov, ktoré zabezpečí 
Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a zmeny názvu  zastávky MHD pri cintoríne Ružinov.  

Návrh nariadenia bol v riadnej lehote vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 
internetovej stránke hlavného mesta. Zo strany právnických a fyzických osôb neboli k návrhu 
nariadenia v stanovenej lehote uplatnené  žiadne pripomienky. 
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ..../2013 
z .................. 2013, 

ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 17/2012  Prevádzkový poriadok 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 § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa 
uznieslo: 

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012  
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa mení 
takto: 
 
1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie: 

„a) cintorín Vrakuňa na Gagarinovej ulici v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,“. 
 

2. V § 1 ods. 1 písmeno f) znie: 
„f) cintorín Stará Vrakuňa na Kaméliovej ulici v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,“. 
 

 
Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ................. 2013. 
 
 
 
 

 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 

  
  

 
 

 









Návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ..../2013, ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

  Kód uzn.: 1.2 

7.6 

 

Uznesenie č. 780/2013 
     zo dňa 14. 02. 2013 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

....../2013, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, s účinnosťou od 1. mája 2013.  

 - - - 

 


