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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 
 

schvaľuje  
 
 

všeobecne záväzné nariadenie o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 
 

A. Všeobecná časť. 
     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 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 zreteľom 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 v zmysle 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 a jednotlivými MČ. V prílohe 

prikladáme pripomienky jednotlivých MČ a ich vyhodnotenie.  

     Návrh VZN predkladáme už so zapracovanými pripomienkami. Návrh VZN bol zverejnený 

23.4.2021 na úradnej tabuli hl. mesta a občania ho mohli pripomienkovať do 3.5.2021 (10 dní 

od zverejnenia). Do dňa 3.5.2021 neboli na Magistrát doručené žiadne pripomienky občanov.       

     Z vyššie uvedenej zákonnej úpravy a po rokovaniach a konzultáciách so Sekciou územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, príspevkovou organizáciou mesta 

Marianum a s jednotlivými mestskými časťami, 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.  

 

 

B. Osobitná časť. 
 

       VZN sa skladá zo 6 paragrafov, kde:

§ 1 - Úvodné ustanovenia ,

§ 2 - stanovuje konkrétne ochranné pásmo , ktoré je zachované na 50 m od hranice pozemku 

pohrebiska

§ 3 - hovorí o pravidlách umiestňovania a povoľovania budov, stavieb a prevádzok v ochrannom 

pásme – ustanovuje , ktoré stavby a prevádzky nie je možné realizovať a prevádzkovať 

v ochrannom pásme pohrebísk

§ 4 - hovorí o činnostiach, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebov – 

tie, ktoré narúšajú priebeh obradov, okrem sezónnych poľnohospodárskych prác, odstraňovanie 

pohrôm alebo havárií



 

 

§ 5 -  Orgány dozoru a sankcie -  pri porušení povinností uložených VZN môže hl. mesto uložiť 

sankcie - § 28 ods. 1 písm. a) Zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 6 - o účinnosti VZN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 dopĺňa zákon 

č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú 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 zreteľom na pietny 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) pohrebiskom cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 

b) pohrebom 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, resp. rodinné domy na nezastavaných 

pozemkoch nachádzajúcich sa medzi existujúcou zástavbou rodinných domov (vo 

voľných prielukách),

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 pohrebiska je 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 ukazovateľov 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 zmien 

dokončených stavieb rodinných domov a stavieb slúžiacich na vzdelávanie alebo na 

zabezpečenie sociálnych a zdravotných potrieb, ktoré sa už v súčasnosti nachádzajú 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 vykonáva prevádzkovateľ 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, § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí Bratislavy  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

Por. 

č. 
Mestská časť Pripomienky  Vyhodnotenie Záver 

 

1 

Čunovo Bez pripomienok. 

Výpis z uzn. č. 174/2021 z 18. marca 2021 

 

 SÚHLAS 

2 Jarovce Súhlasí za podmienky, že mesto prenesie túto kompetenciu 

na MČ, ktoré majú cintoríny vo svojej správe. 

Splnenie podmienky v tejto fáze nevieme 

garantovať. 

SÚHLAS 

s podmienkou 

 

3 Záhorská 

Bystrica 

MiZ nesúhlasí a navrhuje doplniť:  

do §3 odsek (1) písmeno „f) rodinné domy v prípade, že sa 

pohrebisko nachádza v zastavanom území a z ostatných 

strán pohrebiska už sú postavené rodinné domy.“ 

V prípade doplnenia predmetnej pripomienky bude návrh 

všeobecne záväzného nariadenia opätovne prejednaný v 

miestnom zastupiteľstve. 

Nesúhlasíme s navrhovaným znením, ale je 

možné situáciu v MČ riešiť územným plánom 

zóny (VZN), znenie písm. d) sme doplnili takto:  

d) rodinné domy, v prípade ak sa na 

predmetnom pozemku predtým 

nachádzala stavba rodinného domu, 

ktorú bolo potrebné asanovať, resp. 

rodinné domy na nezastavaných 

pozemkoch nachádzajúcich sa medzi 

existujúcou zástavbou rodinných domov 

(vo voľných prielukách), 

NESÚHLAS 

v tomto znení, 

znenie písm. d) 

doplnené 

v návrhu VZN 

4 Staré Mesto Nezaslali stanovisko v termíne   SÚHLAS 

fikcia 

5 Rača Nesúhlasia s navrhovaným znením, žiadajú doplniť do 

výnimiek aj školské zariadenia, konkrétne §3 bod (1) písm. 

„f) stavby slúžiace na vzdelávanie alebo na zabezpečenie 

sociálnych a zdravotných potrieb mestskej časti“ 

Čiastočne akceptované 

doplnenie znenia ods. 6 takto: s konečným 

znením takto:  

(6) Stavebné zásahy, realizované v rámci zmeny 

dokončenej stavby, je možné uskutočňovať iba 

vo vzdialenosti väčšej ako 30 m od hranice 

NESÚHLAS 

v tomto znení, 

znenie §3 ods. 

6 doplnené 

v návrhu VZN 
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pozemku pohrebiska, s výnimkou zmien 

dokončených stavieb rodinných domov a stavieb 

slúžiacich na vzdelávanie alebo na zabezpečenie 

sociálnych a zdravotných potrieb, ktoré sa už v 

súčasnosti nachádza v menšej vzdialenosti ako 

30 m od hranice pozemku pohrebiska.  

6 Rusovce Bez pripomienok. 

Výpis z uzn. č. 261/2021 z 13.4. 

 SÚHLAS 

7 Devínska Nová 

Ves 

Nesúhlas 

Dôvody:  

§2 návrhu VZN – jednotne určená šírka ochranného pásma 

pohrebiska v zákonom dovolenej šírke 50m je nedôvodným 

zásahom do zákonom chránených práv a povinnosti 

vlastníkov dotknutých pozemkov. Obmedzenie vlastníckych 

práv je možné vykonať len z legitímneho dôvodu, ktorý 

v prípade jednotnej aplikácie 50m pre všetky pohrebiská je 

tak všeobecný a abstraktný, že nesleduje legitímny cieľ 

zabezpečiť pokoj v okolí pietnych miest, podľa ustanovenia 

§15 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. „(8) 

Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na 

primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. 

Náklady spojené s technickými úpravami v ochrannom 

pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku 

v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa 

vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ 

pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej 

súd.“ 

Návrh VZN pritom nijakým spôsobom nerieši zákonný 

nárok vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme cintorína 

na náhradu za obmedzenie užívania. Tento nárok pritom 

zákon zaväzuje plniť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorým 

je nie vždy obec, ale napríklad v prípade DNV Farnosť 

Neakceptujeme a záver (c) je už zapracovaný 

v aktuálnom návrhu 

Odôvodnenie:  

Táto problematika je upravená v odseku 8, ktorý 

je v § 15 zákona č. 131/2010 Z. z.   

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

a stanovuje nárok na primeranú náhradu 

za obmedzenie užívania pozemku, a to v prípade, 

keď sú aplikované odseky 1 až 6 tohto paragrafu, 

tzn. zriaďuje sa nové pohrebisko. Toto 

ustanovenie nebolo novelou zákona z roku 2019 

dotknuté. 

V tomto prípade je podstatné, že § 15 cit. zákona 

upravuje problematiku zriaďovania pohrebísk 

(ako je to uvedené aj v nadpise tohto paragrafu). 

Ochranné pásmo existujúcich pohrebísk v šírke 

50 m, v ktorom sa nesmú povoľovať a ani 

umiestňovať budovy okrem budov, ktoré 

poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom,  je 

stanovené minimálne od 01. 01. 2011, kedy 

nadobudol účinnosť zákon 131/2010 Z. z.. 

Ale už predchádzajúci zákon o pohrebníctve č. 

470/2005 Z. z. s účinnosťou od 01. 11. 2005  v § 

16 o zriaďovaní pohrebísk stanovil 50 m 

NESÚHLAS 
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DNV. V tomto svetle je zavedenie ochranného pásma akoby 

ochranou pohrebiska, avšak povinným na plnenie náhrady 

za obmedzenie užívania prenáša zákon na farnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) §5 ods. 1 návrhu VZN stanovuje orgán dozoru nad 

výkonom VZN prevádzkovateľa pohrebiska, čo je v prípade 

prevádzkovateľa iného ako obec nevykonateľné vzhľadom 

na nedostatok zákonnej právomoci.  

 

ochranné pásmo so zákazom umiestňovania 

a povoľovania budov.  

Takže všetci vlastníci sú obmedzení na svojich 

právach už minimálne 15 rokov a nemáme 

vedomosť, že by v roku 2005 pri prijatí tohto 

zákona, respektíve ako následok prijatia tohto 

zákona, im bola vyplácaná náhrada. 

Novelou zákona z roku 2019 v tomto paragrafe, 

v spojení s ďalším ustanovením zákona, štát 

umožnil obciam vo VZN zmeniť alebo potvrdiť 

šírku ochranného pásma pri existujúcich 

pohrebiskách, resp. stanoviť šírku ochranného 

pásma pri novo-zriaďovaných pohrebiskách 

a stanoviť zároveň pravidlá umiestňovania a 

povoľovania budov a stavieb v ňom.  

Takže týmto VZN nezriaďujeme nové pohrebiská 

a ich ochranné pásmo.   

Ustanovenie § 15 ods. 8 zákona bude uplatnené 

až v prípade zriadenia nového pohrebiska a s ním 

súvisiaceho ochranného pásma podľa 

schváleného VZN obce o ochrannom pásme 

pohrebísk. 

 

c) pod dozorom sa má na mysli kontrola 

dodržiavania VZN a následne sa aplikuje 

súčinnosť s MsP ( kontaktovanie ); odsek 1 §5 

znie: „Dozor nad dodržiavaním § 4 ods. 1 tohto 

nariadenia vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska 

v súčinnosti s Mestskou políciou hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.“ 

 

8 Lamač Dňa 15.4. majú mimoriadne zasadnutie, kde to prerokujú,  SÚHLAS 
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vyzerá, že očakávajú fikciu súhlasu (komunikácia p. 

Konečný) 

fikcia 

9 Petržalka Bez pripomienok  SÚHLAS 

10 Vajnory Bez pripomienok 

(zaslal pán starosta mailom) 

  
SÚHLAS 

11 Karlova Ves Bez pripomienok 

(komunikoval p. Konečný, ale nič nezaslali) 

 
SÚHLAS  

12 Dúbravka Bez pripomienok 

(komunikoval p. Konečný, prešlo cez MieR, ale nič 

nezaslali) 

 

SÚHLAS 

13 Vrakuňa Dňa 27.4. majú zasadnutie, kde to prerokujú , zatiaľ nemali 

pripomienky 

 
 

14 Ružinov Pripomienky:  

1. Do hlavičky návrhu nariadenia navrhujeme za 

spojením „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“ vložiť 

spojenie „§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“,  

2. V § 5 ods. 2 nie je upravené, komu môže hlavné 

mesto uložiť sankcie, či ide o fyzické osoby, fyzické 

osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické 

osoby,  

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 navrhujeme 

znenie „zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

§48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov“  

 

Čiastočne akceptované 

Odôvodenie:  

1. V zmysle pravidiel na prípravu, 

schvaľovanie a vyhlasovanie VZN 

hlavného mesta, príloha č. 1 legislatívne 

pokyny v čl. II ods. 4 je uvedené, že sa 

uvedie „377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov prípadne § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.“, nie je 

potrebne oba predpisy. Zároveň je 

v zákone 131/2010 priame zmocnenie na 

prijatie VZN obcou.  

2. Z poznámky pod čiarou vyplýva, že 

sankcie možno uložiť tak podnikateľom ( 

PO aj FO ) podľa §28 ods. 1 písm. a) 

zákona 377/1990 ako aj FO 

nepodnikateľom v zmysle §48 zákona 

372/1990 

3. Doplnené v poznámke pod čiarou - §48  

SÚHLAS s 

pripomienkou 



  

 5 

15 Podunajské 

Biskupice 

Telefonický rozhovor p. Konečný a starosta – neeviduje 

žiadnu reakciu od nich 

 
 

16 Devín Komunikácia p. Konečný – počítajú s fikciou súhlasu  SÚHLAS 

fikcia 

17 Nové Mesto žiadna reakcia – písomné stanovisko doručené po termíne, 

dňa 29.4.2021 

 SÚHLAS 

fikcia 

 

 



KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Výpis 

 
Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
21.4.2021 o 16,00 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 
 

I. berie na vedomie 
 

Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území Hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 5, proti: 2, zdržal sa: 2 

 
 

II. žiada primátora 
o doplnenie mapových podkladov s vyznačením ochranných pásiem jednotlivých 
mestských častí ako prílohu k VZN  

 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 8, proti: 1, zdržal sa: 0 

 
 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 
                                                                                                            predsedníčka komisie  

Za správnosť opisu:  

Filip Prikler, v. r.  
v Bratislave, 24.4.2021 



1.2.
9.1.
7.3.

Kód uzn.:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 188/2021
zo dňa 13.05.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme
pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy.

- - -
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