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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

o začatie procesu prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy podľa čl. 103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v čl. 33 
Pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva avč l .  34 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti 
zdravotníctva s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v tom smere, aby

1. Bratislava schvaľovala a dávala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré 
spravuje organizácia ňou zriadená alebo založená

2. Mestská časť schvaľovala a dávala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, 
predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou časťou alebo v správe 
mestskej časti, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa nachádza na jej 
katastrálnom území a nie je v správe organizácie zriadenej alebo založenej Bratislavou.



Dôvodová správa

Dňa 25.04.2021 bola hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné 
mesto“) doručená požiadavka Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devinska Nová Ves 
v zmysle čl. 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“), ktorou 
žiada mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o prerokovanie otázok celomestského 
charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti Bratislava- Devinska Nová Ves.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves na svojom zasadnuti dňa
21.04.2021 prijalo uznesenie č. 19/4/2021, ktorým žiada starostu mestskej časti Bratislava - Devinska 
Nová Ves v zmysle čl. 19 Štatútu o predloženie požiadavky miestneho zastupiteľstva Bratislava - 
Devinska Nová Ves o schválenie zmeny Štatútu v čl. 33 ods. 1 pismeno c) a v čl. 34 ods. 1 tak, aby 
schvaľovanie a súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska bolo v kompetencii príslušnej 
mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves zároveň na tomto 
zasadnuti prijalo uznesenie č. 20/4/2021, ktorým žiada starostu mestskej časti Bratislava - Devinska 
Nová Ves v zmysle čl. 19 Štatútu o predloženie požiadavky miestneho zastupiteľstva Bratislava - 
Devinska Nová Ves o zapracovanie a následné schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska 
v mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves, prevádzkovaného Rimskokatolickou cirkvou, farnosť 
Bratislava - Devinska Nová Ves vo forme všeobecne záväzného nariadenia, prípadne o schválenie 
zmeny všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 
Prevádzkový poriadok pohrebisk na územi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, kde bude 
do § 1 ods. 1 zaradené pohrebisko umiestnené v mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves 
s totožným znenim prevádzkového poriadku pohrebiska ako je VZN MC BA- DNV č. 3/2020, ktorým 
sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves, 
prevádzkovaného cirkvou, farnosť Bratislava- Devinska Nová Ves platným do 21.4.2021.

Pre ozrejmenie situácie a dôvodov zároveň mestská časť Bratislava - Devinska Nová Ves 
uvádza, že mestská časť Bratislava - Devinska Nová Ves mala schválené všeobecne záväzné nariadenie 
MC DNV č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava 
- Devinska Nová Ves, prevádzkovaného Rimskokatolickou cirkvou, farnosť Bratislava - Devinska 
Nová Ves, avšak na svojom zasadnuti dňa 21.4.2021 uznesením č. 18/4/2021 schválilo všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves č. 2/2021, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves č. 3/2021, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves, 
prevádzkovaného Rimskokatolickou cirkvou, farnosť Bratislava - Devinska Nová Ves, v predloženom 
zneni a to po právnej analýze, podľa ktorej v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) „Prevádzkový poriadok pohrebiska 
schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením“ a v ponimani citovaného zákona sa obcou považuje 
mesto Bratislava a nie mestská časť.

Pohrebisko v mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves je vo vlastníctve a zároveň aj 
v správe Rimskokatolickej cirkvi, farnosť Bratislava - Devinska Nová Ves. Podľa § 17 ods. 5 zákona 
o pohrebníctve ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem 
povinnosti uvedených v ods. 3 povinný predložiť obci na schválenie Prevádzkový poriadok pohrebiska 
a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny.

V zmysle čl. 33 ods. 1 pism. c) Štatútu Bratislava schvaľuje a dáva súhlas na zmenu 
prevádzkového poriadku pohrebiska, predloženého prevádzkovateľom pohrebiska.



v  zmysle čl. 34 ods. 1 pism. f) Mestská časť schvaľuje a dáva súhlas na zmenu prevádzkového 
poriadku pohrebiska, predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou časťou 
alebo v správe mestskej časti.

V nadväznosti na vyššie uvedené. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devinska 
Nová Ves predkladá v zmysle čl. 19 ods. 1 Štatútu mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dve alternatívy a to, cit:

1. „Hlavné mesto zmení Štatút v oblasti zdravotníctva (čl. 33 ods. 1 pism. c) Štatútu a 
„Pôsobnosti mestskej časti v oblasti zdravotníctva (čl. 34 ods. 1 Štatútu) a to tak, aby 
schvaľovanie a súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska bolo v kompetencii 
príslušnej mestskej časti z dôvodu, že mestská časť vie efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na 
vzniknuté požiadavky, o. i. aj zo strany správcov pohrebisk, taktiež najlepšie pozná miestne 
pomery a z uvedených dôvodov vie prevádzkový poriadok pohrebiska schváliť vo forme 
všeobecne záväzného nariadenia.

2. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zapracuje 
a následne schváli Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava- Devínska 
Nová Ves, prevádzkovaného Rimskokatolickou cirkvou, farnosť Bratislava- Devínska Nová 
Ves vo forme všeobecne záväzného nariadenia, pripadne schváli zmeny Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012- 
Prevádzkový poriadok pohrebisk na územi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. “

Predkladateľ tohto materiálu sa prikláňa k alternative č. 1 - návrhu na zmenu Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti zdravotníctva, ktorým

(i) Bratislava schvaľuje a dáva súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré 
spravuje organizácia ňou zriadená alebo založená

(ii) mestská časť schvaľuje a dáva súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska, 
predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou časťou alebo 
v správe mestskej časti, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sa 
nachádza najej katastrálnom územi a nie je v správe organizácie zriadenej alebo založenej 
Bratislavou

z dôvodu časovej náročnosti, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebisk ako aj z dôvodu 
eťektivneho vybavenia požiadaviek zo strany správcov pohrebisk nachádzajúcich sa v katastrálnych 
územiach jednotlivých mestských časti.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 205/2021 zo dňa 09.09.2021 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy začať proces 
prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa čl. 
103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v čl. 33 Pôsobnosti Bratislavy v 
oblasti zdravotníctva a v čl. 34 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti zdravotníctva s mestskými časťami 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v tom smere, aby

1. hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava schvaľovalo a dávalo súhlas na zmenu prevádzkového 
poriadku pohrebiska, ktoré spravuje organizácia nim zriadená alebo založená,
2. mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schvaľovala a dávala súhlas na zmenu 
prevádzkového poriadku pohrebiska predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené 
mestskou časťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v správe mestskej časti



hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, 
ktoré sa nachádza na jej katastrálnom územi a nie je v správe organizácie zriadenej alebo založenej 
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
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VEC
Požiadavka Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves v zmysle čl. 19 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vážený pán primátor,

dovoľujeme si Vám poslať v zmysle čl. 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
požiadavku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorou žiada 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o prerokovanie otázok celomestského 
charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na svojom zasadnutí dňa
21.04.2021 prijalo (i) uznesenie č. 19/4/2021, ktorým žiada starostu mestskej časti Bratislava- 
Devínska Nová Ves v zmysle čl. 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
predloženie požiadavky miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o 
schválenie zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v čl. 33 ods., 1 písmeno c) 
a v čl. 34 ods. 1 tak aby schvaľovanie a súhlas na zmenu prevádzkového yoriadku pohrebiska bolo 
v kompetencii príslušnej mestskej časti a (ii) uznesenie č. 20/4/2021, ktorým žiada starostu mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle čl. 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o predloženie požiadavky miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves o zapracovanie a následné schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska v mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava- 
Devínska Nová Ves vo forme všeobecne záväzného nariadenia, prípadne o schválenie zmeny 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, kde bude 
do ^ 1 ods. 1 zaradené pohrebisko umiestnené v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves s 
totožným znením prevádzkového poriadku pohrebiska ako je VZN MC BA-DNV č. 3/2020, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,
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prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves platným do 
21.4.2021.
Pre ozrejmenie situácie a dôvodov, ktoré viedli k schváleniu vyššie spomenutých uznesení 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves Vám uvádzame, že mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves mala schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v 
mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves, prevádzkovaného Rimskokatolickou cirkvou, farnosť 
Bratislava-Devínska Nová Ves, avšak na svojom zasadnuti dňa 21.04.2021 uznesením č. 18/4/2021 
schválilo všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2/2021, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 
3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves v 
predloženom znení a to po právnej analýze, podľa ktorej v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. 
z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov "Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec 
všeobecne záväzným nariadením." V ponímaní citovaného zákona sa obcou považuje mesto 
Bratislava a nie mestská časť.
Pohrebisko v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je vo vlastníctve a zároveň aj v správe 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves. Podľa § 17 ods. 5 zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ak obec nie je prevádzkovateľom 
pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povirmostí uvedených v ods. 3 povinný;
a) predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj 
jeho zmeny.
Rovnako aj podľa čl. 33 ods. 1 pism. c) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
platnom znení Bratislava (ďalej len "Štatút") schvaľuje a dáva súhlas na zmenu prevádzkového 
poriadku pohrebiska, predloženého prevádzkovateľom pohrebiska.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
vídí priestor na dve alternatívy, a to:
1. Hlavné mesto SR Bratislava zmení Š tatú t hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
oblasti "Pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva" (čl. 33 ods. 1 pism. c) Štatútu) a "Pôsobnosti 
mestskej časti v oblasti zdravotníctva" (čl. 34 ods. 1 Štatútu) a to tak, aby schvaľovanie a súhlas na 
zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska bolo v kompetencii príslušnej mestskej časti z 
dôvodu, že mestská časť vie efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na vzniknuté požiadavky o. i. aj zo 
strany správcov pohrebísk, taktiež najlepšie pozná miestne pomery a práve preto vie prevádzkový 
poriadok pohrebiska schváliť vo forme všeobecne záväzného nariadenia v znení, ktoré nebude len 
"pro forma" obecne pre 24 pohrebísk, ale bude skutočne reflektovať lokálne požiadavky.

2. V prípade, ak sa M estské zastupiteľstvo hlavného m esta SR Bratislavy rozhodne, že nepristúpi k

zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy podľa alternatívy č. 1, miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada, aby Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
zapracovalo a následne schválilo Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava- 
Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska 
Nová Ves vo forme všeobecne záväzného nariadenia, pripadne schválilo zmeny Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, kde bude do § 1 ods. 
1 zaradené pohrebisko umiestnené v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, s totožným 
znením ako bolo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava- 
Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska 
Nová Ves s platným do 21.4.2021.



Za súčasného právneho stavu a za tým účelom, aby malo pohrebisko v mestskej časti Bratislava- 
Devínska Nová Ves schválený Prevádzkový poriadok pohrebiska je  nevyhnutné, aby prevádzkovateľ 
pohrebiska- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves predložil mestu 
Bratislava na schválenie Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves. O tejto povinnosti ako aj dôvode bol prevádzkovateľ pohrebiska v mestskej časti 
Bratislava-DevínskaNová Ves informovaný.

Rovnako o tejto potrebe bol informovaný v  emailovej komunikácii aj magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy, ktorý v súčasnosti pripravuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR o 
ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Taktiei sme v minulosti magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v e-mailovej komunikácii navrhli, aby 
hlavne mesto SR Bratislava zvážilo do § 1 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2012 z 13. 
decembra 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy doplniť aj pohrebiská, ktorých vlastníkom ani správcom nie je hl. mesto SR Bratislava, t, 
j. pohrebisko v mestských častiach Devínska Nová Ves, Rača, Cunovo, Jarovce, Záhorská Bystrica,

Zároveň si Vás, pán primátor, dovoľujeme požiadať v zmysle čl. 19 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy o zaradenie požiadavky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Fťílohv
1. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves č. 19/4/2021
2. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 20/4/2021
3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves 5. 3/2020, ktorým 

sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves, 
prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

Na vedomie
1, RK farský úrad, Istrijská 15,841 07 Bratislava

S pozdravom

Dárius K rajč ír
starosta



Výpis z uznesenia
M iestneho zastupiteľstva m estskej častí Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia  konaného dňa 21.04.2021

K bodu programu č. 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- 
DevínskaNová Ves č. .../2021, ktorým sam tšu je  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej Časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2020, ktorý'm sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného 
Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

UMZ č. 19/4/2021: M iestne zastupiteľstvo m estskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

ž i a d a
starostu mestskej časti Bratislava-Devínska N ová Ves v zmysle čl. 19 štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o predloženie požiadavky miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves o schválenie zm eny šta tútu  hlavného mesta Slovenskej 
republify  Bratislavy v  čl. 33 ods., 1 písm eno c) a v č l .  54 ods. 1 tak, aby schvaľovanie a  súhlas 
na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska bolo  v kompetencii príslušnej mestskej časti

Hlasovanie:

počet poslancov
m iestneho
lastuDiteľsts/a

12 prítomní 11 za 11 proti 0 zdržal sa 0 nehlasoval 0

V Bratislave dňa 26.04,2021

Za správnosť vyhotovenia: 
Mgr. Erika Labašková 
právny referát

Dárius Krajčír
starosta

N ovoveské 17/A  1 8 4 3 1 0  B ratislava 49  | S lovenská republika 
IČO: 0 0 5 0 3 3 9 2  | DIČ: 2 0 2 0 9 1 9 1 0 9  | IBAN SK 310200000D 000001624042 

te le fó n /ú s tre C ň a : 0 2 /6 0  2 0 1 4 0 0  le -m ail: m uúnv(g>m udnv.sk 1 w eb : h t t p ://w w w .dev inskarD vaves.5k

http://www.devinskarDvaves.5k


Výpis z uznesenia
M iestnoho zastupiteľstva m estskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

zo zasadnutia  konaného dňa 21.04.2021

K bodu programu č, 5: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- 
Devínska Nová Ves í .  ..J 2021, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebiska v  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného 
Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

UMZ č. 20/4/2021: M iestne zastupiteľstvo m estskej časti Bratislava-Devinska Nová Ves

z i ä d a
siarostu mestskej časti Braiislava-Devinska Nová Ves v  zmysle č l  19 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o predloženie požiadavky miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves o zapracovanie a následné schválenie Prevádzkového 
poriadku pohrebiska  v  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. prevádzkovaného  
Rimskokatolickou cirkvou, fa rn o sť Bratislava-Devínska Nová Ves vo  form e všeobecne 
záväzného nariadenia, pripadne o schválenie zm eny Všeobecne záväzného nariadenia  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. } 7/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na 
územ í hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, kde bude do §  1 ods, I  zaradené 
pohrebisko umiestnené v  mestskej časíi Bratislava-Devínska Nová Ves s totožným znenim  
prevádzkového poriadku pohrebiska ako Je  VZN M Č  BA -D N V č. 3/2020, ktorým sa  schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebiska  v  m estskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 
prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, fa rn o sť  Bratislava-Devínska Nová Ves platným  
do 214 .202]

Hlasovanie:

počet poslancov
m iestneho
zastupiteľstva

12 prítomní 11 za 9 proti 0 zdržal sa 2 nehlasoval 0

V Bratislave dňa 26.04.2021

Za správnosť vyhotovenia: 
Mgi*. Erika Labašková 
právny referát

Dárius Krajčír
starosta
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Všeobecne záväzné nariadenie 
M estskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č, 3/2020, 

ktorým  sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová

Ves

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe samostatnej 
pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 pism. f) a § 6 ods. 1 zákona 
SNR é. 369/1990 Zb. c obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona 
Ľ. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v  znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení;

C l.  1

Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť 
Bratislava-Devínska Ncfvá Ves“‘, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

ČI. 2
Zrušúvacle ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzíré nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 
v  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, 
farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré bolo schválené dňa 07.05.2020 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-DevínskaNová Ves DMZ 1 .15/5/2020,

ČK3
Účinnosť

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej Sasti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 38/9/2020 dňa 16.09.2020.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 21.09.2020.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda plainest' jeho vyvesením na úradnej tabuli 
mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mestskej častí.

Dárius Krajčír 
starosta mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves

Príloha č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020



PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 
v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

Článok I 

Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „prevádzkový poriadok“) sa vzťahuje na cintorín 
v správe Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves.

Zriaďovateľ pohrebiska je: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-DevínskaNová Ves, Istrijská 
15, 84107 Bratislava, IČO: 37144745, DIČ: 2020897252, pozemok parcely číslo 2/1 a 3/1.

Prevádzkovateľ pohrebiska je: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves, 
Istrijská 15, 84107 Bratislava, IČO: 37144745, DIČ: 2020897252.

Článok II 

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať 
pri prevádzkovaní verejného pohrebiska „Cintorín Bratislava-Devínska Nová Ves“ (ďalej len 
„pohrebisko“) v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v jeho platnom znení a zákonom 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III 

Účel

Účelom tohto prevádzkového poriadku je súlad so zákonom o pohrebníctve a všeobecne uznávanými 
zásadami morálky, upraviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri prevádzkovaní 
pohrebiska, pri užívaní hrobového miesta na pohrebisku, pri zaobchádzaní s pozostatkami alebo 
ostatkami, pri vstupe na pohrebisko, pri stavebných činnostiach na pohrebisku, ako aj cenník 
poplatkov.

Článok IV 

Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) pochovávanie a nájom hrobového miesta
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) vykonanie exhumácie
e) správu a údržbu pohrebiska
f) správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska
g) zverejňovanie informácii na pohrebisku na mieste obvyklom.



č lán o k  V 

Prevádzkovanie domu rozlúčky

Prevádzkovanie domu rozlúčky zahŕňa najmä:

a) upratanie pred a po vykonaní pietneho aktu v obradnej miestnosti
b) sprístupnenie obradnej miestnosti najmenej jednu hodinu pred pietnym aktom
c) príprava a zabezpečenie katafalku, sviec, ambónu a ozvučenia k vykonanie pietneho aktu
d) obradná miestnosť nachádzajúca sa v dome rozlúčky slúži výhradne na vykonávanie pietneho 

aktu a nie k dočasnému ukladaniu ľudských pozostatkov. Z tohto dôvodu dom rozlúčky 
nedisponuje chladiacim zariadením podľa § 15 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. v jeho platnom 
znení. Ľudské pozostatky sú privezené do obradnej miestnosti jednu hodinu pred samotným 
pietnym aktom príslušnou pohrebnou službou, ktorú si vyberie obstarávateľ pohrebu. 
Príslušná pohrebná služba disponuje chladiacim zariadením na dočasné uloženie ľudských 
pozostatkov podľa § 8 ods. 4 pism. g) a h) zákona č. 131/2010 Z.z. v jeho platnom znení.

Č lánok VI 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky určené na pochovanie alebo spopolnenie od 
pohrebnej služby podľa zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska
c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska podľa § 17 zákona 

č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 

pochovaním
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť 

účasť registrovanej cirkvi v SR a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 
pohrebu

f) informovať nájomcu:
1. o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom 

zaplatené
2. o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne 

túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu 

primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva, 
na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska

h) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať v zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o 
pohrebníctve

i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zdržať 
sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne 
zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska

j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku
k) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest, výsadbu, udržiavanie 

zelene, poriadok, čistotu, funkčnosť zdrojov vody, dostatočné množstvo smetných nádob
1) nahlasovať požiadavku na vývoz smetných nádob umiestnených na pohrebisku a postarať sa 

o likvidáciu odpadu
m) otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska



n) upratovať a dezinfikovať dom rozlúčky, ako aj všetky miestnosti, ktoré sa používajú na 
dočasné uloženie ľudských pozostatkov 

o) zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvalé ozdoby hrobového miesta je 
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený odstrániť aj sám.

Č lánok VII

Povinnosti nájomcu p ri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení 
užívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel sn ím nájomnú zmluvu v zmysle Občianskeho 
zákonníka.

2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho okolia minimálne 30 cm
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových miest
c) vykonávať stavebné a akékoľvek iné úpravy okolia hrobového miesta len s písomným 

súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
d) udržiavať poriadok na pohrebisku
e) dodržiavať platný prevádzkový poriadok pohrebiska,
f) platiť nájomné v súlade s nájomnou zmluvou.

2. Nájomca má zakázané:
a) odkladať medzi líroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety
b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, 

poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
c) vysádzať akúkoľvek zeleň a kvety mimo prenajatého hrobového miesta, ani umiestňovať 

lavičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej lehote 
odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady 
porušovateľov.

Článok V III 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povirmí správať sa na pohrebisku úctivým spôsobom, ktorý je 
primeraný piete miesta.

2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať alkoholické nápoje alebo iné 
návykové látky, vodiť psov s výnimkou psov, ktorí sprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné 
označenie, robiť hlulc.

3. Zakázané je na pohrebisku akýmkoľvek spôsobom propagovať, reklamovať a vnucovať 
kamenárske práce, pohrebné služby a akékoľvek iné súvisiace činnosti vykonávané na 
pohrebisku.

4. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať platný prevádzkový poriadok, pokyny 
prevádzkovateľa a zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v jeho platnom znení.

5. Na pohrebisku je zakázaný pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach, 
skateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.



6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to 
vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových 
miest alebo vybavenosti pohrebiska. Rozsvecovanie kahancov a sviečok môže v odôvodnených 
prípadoch prevádzkovateľ pohrebiska obmedziť alebo zakázať.

7. Uskutočnenie piemych a spomienkových podujatí na pohrebisku je možné len so súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska.

8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré nedodržiavajú 
podmienky určené týmto všeobecne záväzným nariadením.

Článok IX 

Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom čase: 
od 1. apríla do 30. septembra 07.00 h -  20.00 h
od 1. októbra do 31.marca 07.00 h -  18.00 h

Počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých t. j. od 1. novembra do 3. novembra je 
pohrebisko otvorené od 7.00 h -  22.00 h.

2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez 
osobitného upozornenia.

3. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba 
s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých 
občanov.

4. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích 
hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

Č lánok X 

Evidencia pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.
z o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

2. Evidencia pozostáva z:

a) evidencii hrobových miest (vrátane evidencie vojnových hrobov, hrobov, ktoré 
sú národnými kultúrnymi pamiatkami a hrobov, ktoré sú zapísané do zoznamu 
pamätihodností)

b) evidencií prevádzkovania pohrebiska

Článok XII

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhum ácia ľudských ostatkov

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:



a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre 
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý 
ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo 
predčasne odňatým plodom, vo výške 0,7 m.

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby (10 
rokov).

3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je 
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej 
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. 
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť 
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo
b) obstarávateľa pohrebu
c) alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu 

bola obec.

6. Žiadosť o exliumáciu podľa ods. 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred 
uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na 

inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

7. Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj na žiadosť:

a) obstarávateľa pohrebu
b) alebo osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bola 

obec.

8. Žiadosť o exhumáciu podľa ods. 7 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) súhlas nájomcu hrobového miesta
b) súhlas prevádzkovateľa pohrebiska
c) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

9. Náklady na exhiunáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

10. Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť uložené 
v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.

11. Situačné plány jednotlivých miest pohrebiska sú umiestnené na správe pohrebiska. Na týchto 
plánoch je vyznačené administratívno-správne delenie na oddiely a rady. Každé hrobové miesto 
má pridelené svoje číslo.

12. Na pohrebisku môžu byť pochované do nového hrobového miesta pozostatky osôb, ktoré mali v 
čase úmrtia trvalý pobyt v MČ - Bratislava - Devínska Nová Ves.



13. Taktiež môžu byť pochované do nového hrobového miesta pozostatky osôb, ktoré v čase úmrtia 
nemali trvalý pobyt v MČ - Bratislava - Devinska Nová Ves, ale obstarávateľom pohrebu sú; 
rodičia, deti alebo súrodenci zosnulého, ktorí majú trvalý pobyt v MČ - Bratislava - Devínska 
Nová Ves.

Článok X III 

Práce na pohrebisku

1. Vykonávať výkopové práce, pochovávať, robiť exhumácie, ako aj vykonávať stavebné úpravy 
hrobových miest, osádzať lavičky, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je 
možné iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, Výrub drevín povoľuje mestská 
časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia.

2. Výkopové práce na hrobové miesta, exhumácie, ako aj ďalšie práce môžu vykonávať pracovníci, 
s ktorými prevádzkovateľ uzavrie v jednotlivých prípadoch písomnú dohodu, alebo sú to 
pracovníci pohrebnej služby, ktorých si objedná obstarávateľ pohrebu alebo prevádzkovateľ. 
Prevádzkovateľ kontroluje, aby pracovníci pri výkopov hrobov a exhumáciách používali potrebné 
osobné ochranné pracovné prostriedky. Pracovníci sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa 
pohrebiska.

3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta 
vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

4. V nedele a sviatky (štátne a cirkevné) sú akékoľvek stavebné práce a vstup s motorovým 
vozidlom na pohrebisko zakázané.

Článok XIV 

Stavebné úpravy hrobových miest

1. Maximálne vonkajšie rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu 
a chodníka:

Jednohrob: 110 x 245 cm

Dvojhrob: 210 x 245 cm

Trojhrob: 310 x 245 cm
Detský hrob (dieťa do 6 rokov): 80 x 140 cm

Detský hrob (dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm

Urnové miesto: 70 x 80 cm

2. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

3. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke so susednými 
hrobovými miestami.

4. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné 
stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný 
písomný súhlas správcu pohrebiska.

6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál.



7. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované 
stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 
pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

Článok XV 

DÍžka tlecej doby

1. DÍžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.

2. DÍžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 15 rokov od pochovania.

Článok XVI 

N akladanie s odpadmi

1. Prevádzkovateľ pohrebiska určí miesta, na ktoré možno zhromažďovať odpady súvisiace 
s výzdobou a čistením hrobových miest. Nazhromaždený odpad likviduje v spolupráci 
s organizáciami, ktoré sa tejto činnosti venujú.

2. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a 
návštevník pohrebiska odniesť na miesto na to určené na pohrebisku.

3. Odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach, je  povinný odviesť stavebník na vlastné náklady z 
pohrebiska.

4. Je zakázané spaľovať odpad na polrrebisku.

Článok XVII 

Dostupnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok verejne prístupný na mieste 
obvyklom na pohrebisku, na správe cintorína so sídlom: Bratislava-Devínska Nová Ves, Istrijská 15 
a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Článok XVIII

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 
plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

2. Pred vstupom na pohrebisko za účelom vykonania pohrebného obradu je prevádzkovateľ 
pohrebnej služby povinný najmä:

a) dohodnúť so správcom pohrebiska termín pohrebného obradu minimálne dva pracovné dni 
vopred

b) oboznámiť sa a dodržiavať platný prevádzkový poriadok pohrebiska

c) dodržiavať organizačné a bezpečnostné pokyny správcu pohrebiska, alebo ním poverenej 
osoby

d) priestory na vykonanie pohrebného obradu sa prevádzkovateľovi pohrebnej služby 
sprístupnia 45 min. pred obradom



e) ak sa koná pohrebný obrad v kostole, dodržiavať organizačné pokyny kňaza, kostolníčky a 
správcu pohrebiska;ďaIej je v kostole zakázané vykonávať aranžovanie kvetinovej a inej 
výzdoby, púšťať a prevádzkovať bez súhlasu akúkoľvek hudobnú produkciu a zásadným 
spôsobom upravovať zosnulých v rakve

f) všetky požiadavky riešiť vopred pred pohrebným obradom (v nutnom prípade, kedy je 
bezodkladne potrebné zabezpečiť plynulý a dôstojný priebeh pohrebného obradu aj počas 
pohrebného obradu) so správcom pohrebiska alebo ním poverenou osobou.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska a ním poverený správca pohrebiska vykonáva dozornú činnosť a má 
právo zasiahnuť počas obradu, ak by boli vykonávané činnosti v rozpore s týmto prevádzkovým 
poriadkom alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný sa riadiť týmito 
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska alebo ním poverenej osoby.

4. Pracovnici pohrebnej služby musia byť počas pohrebného obradu upravení primerane dôstojnosti 
služby, ktorú konajú. Ďalej sú povinní zdržať sa v styku s obstarávateľom pohrebu a pozostalými 
necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním zachovať dôstojnosť celého 
pohrebného obradu.

Článok XIX 

Cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných na cintoríne Bratislava-Devínska Nová Ves tvorí prílohu č. 1 tohto
prevádzkového poriadku a v aktuálnom znení je k dispozícii u správcu pohrebiska.

Č lánok XX 

Záverečné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 3/2020 a nadobúda účinnosť dňa 06.10.2020.

ICLic. Andrej Kalamen, v.r. 
farár

farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves



Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska

Prenájom priestoru v kostole a DS zajeden obrad 30 EUR

Príprava a upratanie obradnej miestnosti 20 EUR

Výkop hrobu - detský (do 130 cm)
- jednohíbka (90x210x160) 
-dvojhĺbka (90x210x200)

34,75 EUR 
66,49 EUR 
80,73 EUR

Vkladanie rakvy do hrobky 24 EUR

Likvidácia hrobového (urnového) pomníka
pomník, obruba, šachta, základ a ostatný kameninový odpad
vrátane odvozu na skládku

200 EUR

Exhumácia počas tlecej doby 
do 10 rokov vrátane výkopu jamy 665 EUR

Exhumácia po tlecej dobe
po 10 rokoch od uloženia ľudských pozostatkov 300 EUR

Exhumácia dieťaťa počas tlecej doby 
do 10 rokov vrátane výkopu jamy 300 EUR

Exhumácia dieťaťa po tlecej dobe
po 10 rokoch od uloženia ľudských pozostatkov 150 EUR

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu, demontáž epitafnej dosky 
a pomníka 15 EUR

Vydanie súhlasu na vybudovanie jednokrypty -  dvojkrypty 
súhlas zahŕňa len admistratívne spracovanie, nezahŕňa výkop ani 
vybudovanie betónového základu na kryptu

20 EUR

Vstup motorového vozidla na pohrebisko
súkromné osoby na celý deň -  neplatí pre osoby ZTP a pre osoby
zúčastnené na pohrebnom obrade

4 EUR

Vstup motorového vozidla na pohrebisko
právnické osoby, kamenárske firmy a všetky podnikateľské subjekty 10 EUR

Nájomné za hrobové, urnové a kryptové miesto 
najeden kalendárny rok od dátumu zaplatenia nájmu 0,03 EUR

Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta na 
jeden kalendárny rok od dátumu zaplatenia služieb 12,97 EUR

Zapožičanie príslušenstva domu rozlúčky, alebo kostola pre pohrebné 
služby k vykonaniu smútočného obradu 25 EUR

Manipulačný poplatok za vystavenie a odoslanie písomnosti vrátane 
poštovného (nájomná zmluva, výzvy, upomienky a i.) 2,50 EUR

Zapožičanie prenosného ozvučenia 15 EUR

Zapožičanie katafalku -  vozík 10 EUR



Použitie elektrocentrály a búracieho kladiva pri výkope hrobu 40 EUR

Vyhľadanie a identifikácie hrobového/urnového miesta v PC databáze a 
administratívne spracovanie

10 EUR
-  ^

Vyhľadanie a identifikácie hrobového/urnového miesta n a pohrebisku a 
následné adrninistratívne spracovanie pri pochovaní do existujúcich 
alebo zrušených hrobových miest po neplatičoch, na žiadosť 
objednávateľa

45 EUR

Pridelenie jedného nového urnového miesta a následné a<áministrativne 
spracovanie

85 EUR

Pridelenie jedného nového hrobového miesta a následné; administratívne 
spracovanie

120 EUR
1 —____ _____



žiadosť Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle článku 
19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k procesu schvaľovania a udeľovania 
súhlasu na zmenu prevádzky poriadku pohrebiska______________________________________

Kód uzn.; 1.1.
2 2 . 1.

7.6.

Uznesenie 205/2021
zo dňa 09.09.2021

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

požiadať

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

začať proces prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy podľa čl. 103 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v čl. 33 

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva a v čl. 34 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti zdravotníctva 

s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v tom smere, aby

1. hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava schvaľovalo a dávalo súhlas na zmenu prevádzkového 

poriadku pohrebiska, ktoré spravuje organizácia nim zriadená alebo založená,

2. mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schvaľovala a dávala súhlas na zmenu 

prevádzkového poriadku pohrebiska predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je  zriadené 

mestskou časťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v správe mestskej časti 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, 

ktoré sa nachádza na jej katastrálnom územi a nie je v správe organizácie zriadenej alebo založenej 

hlavným mestom Slovenskej republiky


