
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa  24. 10. 2013 

 

 

 

Informácia 
o stave hrobových a urnových miest na cintorínoch v správe organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 

 

 

 

október  2013 
 

 

 

 

Predkladateľ: 
 

Milan Ftáčnik, v.r. 

primátor 

 
 

 

 

Zodpovedný: 
 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M, v.r. 

riaditeľ Marianum – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
 

 

 

 

Spracovateľ: 
 

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M, v.r. 

riaditeľ Marianum – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
 

1. Informáciu o stave hrobových  

     a urnových miest na cintorínoch  

     v správe MARIANUM –    

     Pohrebníctvo mesta Bratislavy 



Informácia  
o stave hrobových a urnových miest na cintorínoch v správe organizácie 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 

1. Súčasný stav 
 

a) Informácia o súčasnom stave hrobových a urnových miest na bratislavských 
cintorínoch a v Urnovom háji bratislavského krematória ( pozri tabuľku č. 1) 
  

       

    tabuľka č.1 
 

Informácia o súčasnom stave hrobových a urnových miest na bratislavských 
cintorínoch v správe organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy  

 

 hrobové  miesta 

Názov cintorína 
Mestská 
časť 

celkový 
počet 

obsadených 
hrobových 

miest 

Počet 
platičov 

počet  
neplatičov 

Počet miest 
na 

historických 
cintorínoch - 
obsadených 

ale 
nezaplatených 

Počet 
voľných 

hrobových 
a 

urnových 
miest na 
voľných 
plochách 

Vrakuňa/Ružinov 

MČ 

Vrakuňa 13 944 13 288 656 0 1 255 

Martinský 

MČ 

Ružinov 15 234 13 927 1 307 0 0 
Vajnory MČ Vajnory 1 597 1 555 42 0 24 

Stará Vrakuňa 

MČ 

Vrakuňa 897 763 134 0 27 

Komárov 

MČ 

P.Biskupice 774 695 79 0 154 
Podunajské 

Biskupice 

MČ 

P.Biskupice 2 958 2 542 416 0 315 

Prievoz 

MČ 

Ružinov 1 554 1 346 208 0 0 
Rača MČ Rača 1 232 1 187 45 0 0 

Slávičie údolie 

MČ Karlova 

Ves 25 308 22 248 3 060 0 4 
Lamač MČ Lamač 1 277 1 231 46 0 0 
Devín MČ Devín 1 070 1 016 54 0 15 

Rusovce 

MČ 

Rusovce 1 477 1 169 308 0 35 

Petržalka 

MČ 

Petržalka 3 936 3 418 518 0 22 

Dúbravka 

MČ 

Dúbravka 756 707 49 0 0 

Kozia Brána 

MČ Staré 

Mesto 1 204 97 8 1 099 0 



Karlova Ves 

MČ Karlova 

Ves 540 395 10 135 0 

Mikulášsky 

MČ Staré 

Mesto 333 301 0 32 0 

Ondrejský 

MČ Staré 

Mesto 1 712 701 9 1 002 0 
Cintoríny spolu   75 803 66 586 6 949 2 268 1 851 
       
Krematórium MČ Lamač 10 925 10 062 863 0 450 
       

CELKOM   86 728 76 648 7 812 2 268 2 301 

 
Poznámka: 
Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy potrebuje ročne na pochovávanie cca 

400 - 600 nových hrobových miest. Pri počte 1 851 voľných hrobových miest a ročnej potrebe (400 

- 600 miest na pochovávanie), zostáva kapacita cintorínov v správe organizácie MARIANUM - 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy na 3 - 4,5 roka.  

 
 

 

 

b) Legislatívny postup riešenia platieb za  nájom hrobových miest a legislatívny 
postup rušenia nezaplatených hrobových miest podľa platného Zákona 
o pohrebníctve      č. 131/2010 Z.z. 

 
1. Upozorňujeme  nájomcu, najneskôr  3 mesiace vopred, že uplynie lehota, na ktorú má 

nájom zaplatený (v zmysle § 22 ods. 1 Zákona o pohrebníctve č.131/2010) 

2. Ak si nájomca hrobového miesta ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové 

miesto je mu zasielaná výpoveď nájomnej zmluvy, najneskôr do dvoch mesiacov po 

uplynutí lehoty, na ktorú mal nájomné zaplatené (v zmysle § 22 ods. 6 Zákona 

o pohrebníctve č.131/2010) 

3. Ak nájomca, ktorému bola zaslaná výpoveď z nájmu hrobového miesta si túto výpoveď 

prevezme ( to znamená, že je známy), výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo 

dňa doručenia výpovede (zmysle § 22 ods. 7 Zákona o pohrebníctve č.131/2010) 

4. Ak nájomca, ktorému bola zaslaná výpoveď z nájmu hrobového miesta nie je známy, 

výpovedná lehota plynie 3 roky odo dňa odkedy nebolo zaplatené nájomné za hrobové 

miesto. Výpoveď z nájomnej zmluvy sa v takomto prípade zverejní na mieste 

obvyklom, napr. internet, vývesky na cintorínoch a nálepky na jednotlivých hroboch 

s realizovaním fotodokumentácie (v zmysle § 22 ods. 8 Zákona o pohrebníctve 

č.131/2010) 

5. Najmenej   6 mesiacov predo dňom keď sa má hrobové miesto zrušiť  upozorňujeme 

nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy (v zmysle § 22 ods. 2 Zákona 

o pohrebníctve č.131/2010) 

6. V prípade, že si nájomca neodstráni do výpovednej lehoty z hrobového miesta 

príslušenstvo hrobu po uplynutí tejto lehoty sa príslušenstvo hrobového miesta 

považuje za opustenú vec a toto príslušenstvo bude odovzdané v zmysle § 135 

Občianskeho zákonníka štátu (v zmysle § 22 ods. 7 a ods. 8 Zákona o pohrebníctve 

č.131/2010). 

     

 

 



 V októbri  spúšťame kampaň proti neplatičom  hrobových miest lepením nálepiek na     

príslušenstvo hrobového miesta.   

  Momentálne prebiehajú rokovania so štátom ohľadne preberania príslušenstva   

hrobových miest .  

2. Perspektívne lokality budovania nových cintorínov, resp. rozširovanie existujúcich 
cintorínov v hlavnom meste SR Bratislava 
 

a) Cintorín Vrakuňa (pôvodný názov Ružinov)  
 

     V súčasnosti sa na cintoríne Vrakuňa nachádza jeden voľný sektor č. 24  s kapacitou  

cca 600  voľných hrobových miest. Jednou z ďalších možností  rozšírenia tohto cintorína je 

využitie trávnatej  plochy za Domom smútku na ľavej strane (sektor č. 28) o ďalších cca 600 

hrobových miest. Toto je v súčasnosti zostávajúca možná voľná kapacita hrobových miest . 

Práce na rozširovaní cintorína Vrakuňa boli pozastavené v priebehu tohto roka, na 

základe rozhodnutia OPP. Rozhodnutiu OPP predchádzala petícia aktivistov, ktorú do 

komisie územného plánovania a následne aj do OPP  predložil námestník primátora pán Ján 

Budaj. Dňa 2.mája 2013 pár dní pred konaním OPP, ktorá rozširovanie cintorína Vrakuňa 

definitívne pozastavila, vykonali poslanci MZ na čele s pani poslankyňou Izabellou Jegh aj za 

účasti námestníka primátora pána Jána Budaja obhliadku lokality rozširovania cintorína 

Vrakuňa. Spoločne konštatovali (s ohľadom na doslova žalostný stav navrhovaného záberu 

lesoparku), že sa jedná o veľmi vhodnú a najmä finančne dostupnú variantu rozšírenia 

existujúceho cintorína s celomestskou pôsobnosťou .  

Fotky z tejto obhliadky sú zverejnené aj vAKTUALITE na webe MARIANUM-u         

( http://www.marianum.sk/index.php?ids1=2013&ids2=1470).   

b) Nová lokalita „Podunajské Biskupice“ 

Ako náhrada za rozširovanie cintorína Vrakuňa mala byť lokalita na konci MČ 

Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorú sme s pani RNDr. Vierou Karovičovou, vedúcou 

odboru sociálnych vecí  osobne navštívili v apríli 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná 

o areál vodného zdroja pitnej vody pre žitný ostrov, táto myšlienka nenašla podporu v 

správcovi areálu BVS. OPP zobrala túto informáciu od BVS dňa 27.05.2013 na vedomie, bez 

určenia ďalších úloh.  

  

      c) Nová lokalita „Záhorská Bystrica“ 
 

Dňa 17.09.2013 za účasti Mgr. Eleny Polákovej, zástupkyni riaditeľa magistrátu , RNDr. 

Viery Karovičovej, vedúcej OSV a pána RNDr. Michala Babiara, vedúceho oddelenia 

územných generelov a GIS a riaditeľa organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy        JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. uskutočnila  obhliadka úplne novej 

lokality pre budovanie cintorína, rozprestierajúcej sa od veľkoobchodu METRO v Devínskej 

Novej Vsi po výrobný závod Volkswagen. K tejto novo navrhovanej lokalite sme okrem 

čiernobielej mapky nedostali od pána Babiara žiadne presné hranice pozemku či výmery, ani 

ďalšie podrobnejšie informácie, ktoré sú potrebné na splnenie záverov vyplývajúcich z OPP 

v tejto veci.  

Na základe obhliadky je však možné konštatovať nasledovné : 

- lokalita je rovinatá, bez dominantného stromového porastu -  optimálna vhodnosť pre  

pohrebisko 

- v lokalite  tečie potok s korytom lemovaným stromoradím, mohlo by sa jednať o zaujímavý  

prvok cintorínskej verejnej architektúry 



- lokalita je dostupná z diaľnice - odbočka  z D1 na Stupavu, resp. závod Volkswagen, alebo 

od  veľkoobchodu METRO v Devínskej Novej Vsi 

- nepoznáme zloženie pôdy v lokalite,  čo má vplyv na dĺžku tlecej doby, predpokladáme 

obchodné podmienky ako v ostatných častiach Bratislavy 

- nepoznáme výšku spodnej vody v lokalite 

- nepoznáme ani zamýšľanú výmeru pozemku na pohrebisko v danej lokalite  

- lokalita je na začiatku Bratislavy v smere od Brna, jedná sa zatiaľ o tichú lokalitu, 
i keď      s ohľadom na výstavbu lamačskej Brány PENTA sa môže situácia zmeniť. 
Odhadujem, že by tu bola potencionálna možnosť rozširovať pohrebisko práve  v 
smere na Brno  

- lokalita je pomerne ďaleko nielen od stredu mesta, ale aj jeho širšieho centra pre tých,  
ktorí by chceli použiť existujúcu MHD 

- občania/pozostalí cestujúci z východnej časti Bratislavy ( Rača, Podunajské Biskupice, 
Vrakuňa, Vajnory časť Ružinova ) budú cestovať na uvažované pohrebisko 
prostredníctvom existujúcej MHD od 1-2 hodín + cesta naspäť v rovnakom čase...! 
Návšteva pohrebiska sa tak stane pre ľudí odkázaných na MHD celodennou 

záležitosťou....! Z tohto aspektu je potrebné zvážiť výstavbu 3 menších pohrebísk 

pokrývajúcich spádové oblasti východu, juhu a západu Bratislavy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


