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Návrh uznesenia 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 
A. schvaľuje 

 
zámer rozšírenia cintorína Vrakuňa.  
 

B. žiada 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
doriešiť s mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa, všetky podmienky zriadenia a rozšírenia 
cintorína Vrakuňa a predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 

T: 19.11.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dôvodová správa 

 
Úloha „Informácia o súčasných hrobových a urnových miestach na mestských 

cintorínoch a návrh riešenia nového cintorína na území hlavného mesta SR Bratislavy“ 
vznikla už v roku 2004, kedy sa Uznesením č. 308/2004 zo dňa 26.2.2004 MsZ uložilo v časti 
B námestníčke primátora hl. m. SR Bratislavy vytypovať miesto pre nový cintorín v mestskej 

časti Bratislava – Petržalka.“ s termínom do 30.9.2004. 
Pani námestníčka predložila lokality navrhované na nový cintorín podľa Návrhu ÚPN 

hl. m. SR Bratislavy, 2004, a to v MČ Jarovce v lokalite Južný rozvoj, v MČ Rača v lokalite 
Huštekl a v MČ Záhorská Bystrica v lokalite Predpolie krematória.  

Uznesením MsZ č.502/2004 zo dňa 28.10.2004 MsZ po prerokovaní materiálu zobralo 
na vedomie  splnenie uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č.308/2004 časť B.  

 
V r. 2012 medzi vybrané úlohy primátora bola zaradená úloha: „Vytypovať miesto pre nový 
bratislavský cintorín“. Úloha sa nazýva odvtedy: Informácia o spracovaní návrhu lokalít na 
umiestnenie nového cintorína na území mesta Bratislavy s  vyhodnotením priestorových 
a funkčných podmienok (ďalej Informácia). 

Táto úloha vznikla na základe naliehavej potreby vyriešenia nedostatku hrobových 
miest v súčasných cintorínoch, podľa ktorého hlavné mesto má voľné kapacity hrobových 
miest na pochovávanie max. na 4 roky. 

 Výberu lokalít pre umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy s vyhodnotením 
priestorových a funkčných podmienok predchádzal podrobný prieskum prírodných, územno-
technických, urbanistických podmienok a vlastníckych vzťahov s ohľadom na dostupnosť pre 
obyvateľov. Podrobná štruktúra vlastníckych vzťahov v študovaných lokalitách sa nachádza 
na Oddelení územných generelov a GIS.  
Pri výpočte plochy pre nový cintorín sa vychádzalo z údajov:  

- na 1 hrobové miesto treba uvažovať 7 m2 pozemku, 
- ročná požiadavka v Bratislave je cca 500 nových hrobových miest, 
- pri posudzovaní vhodnej lokality je treba sa riadiť Zákonom o pohrebníctve NR 

SR č.131/2010 Z.z., znením jeho § 19 ods (1), kde sa uvádza: „hrob pre 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, prehĺbený hrob musí mať 
hĺbku aspoň 2,2 m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. 
 

Priebeh doterajších prác  

 
Predkladáme priebeh prác, ktoré vykonalo Oddelenie koordinácie územných 

systémov, Oddelenie územných generelov a GIS (ďalej OÚGG), Oddelenie sociálnych vecí 
Magistrátu hl.m. SR Bratislavy a Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy na príprave 
nového cintorína pre mesto Bratislavu:  
 
Rozšírenie cintorína Vrakuňa  
 



• 5.3.2008 JUDr. M. Hrádek, riaditeľ pohrebníctva mesta Bratislavy, na rokovaní 
u nám. primátora predniesol návrh na rozšírenie cintorína Vrakuňa. Po rokovaní sa 
uskutočnila obhliadka pozemku, ktorý prichádzal do úvahy na rozšírenie.  

• Do OPP 18.6.2012 bol predložený materiál „Informácia o rozširovaní, resp. výstavbe 
nových cintorínov na území hlavného mesta SR“, spracovateľ JUDr. Hrádek. OPP 
poverila doriešiť otázku rozšírenia cintorína Vrakuňa (príprava architektonickej štúdie, 
zabezpečenie finančného krytia). 

• 27.6.2012 sa konala porada vo veci rozšírenia cintorína Vrakuňa medzi zástupkyňou 
riaditeľa Magistrátu a riaditeľom pohrebníctva mesta Bratislavy. 

• 20.7.2012 sa konala porada riaditeľa pohrebníctva mesta Bratislavy, referátu 
inžinierskych sietí na Magistráte a  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (ďalej 
BVS) ohľadom existujúceho kanála pri súčasnom cintoríne, zberača A, jeho 
ochranného pásma a o možnosti zasypania priľahlého kanála. 

• 12.9.2012 sa uskutočnilo rokovanie vo veci rozširovania cintorína Vrakuňa na 
Oddelení sociálnych vecí Magistrátu, kde sa dohodlo, že sa pripraví list primátora 
adresovaný starostke Vrakune o vrátenie majetku zvereného do správy MČ späť mestu 
a vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti predmetnej parcely.  

• Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Vrakuňa Uznesením č.325/2012 z 18.9.2012 
schválilo predložiť návrh ZaD k ÚPN hl. m. SR Bratislavy na zmenu funkcie 
lesoparku na cintorín, so žiadosťou o ich prerokovanie a zapracovanie do ÚPN hl. m. 
SR Bratislavy. 

• MZ Uznesením č.870/2012 zo dňa 22.11.2012 schválilo rozšírenie cintorína Vrakuňa 
a žiadalo primátora pripraviť vhodnú lokalitu na výstavbu nového celomestského 
pohrebiska. 

• Materiál – Rozšírenie cintorína Vrakuňa bol kvôli petícii obyvateľov Vrakune 
zastavený. 

 
Nové lokality 
• Pre nový cintorín OÚGG vytypovalo 10 lokalít. Ku všetkým lokalitám boli v priebehu 

prác zisťované inžiniersko-geologické pomery z materiálu Mnohoúčelová 
inžinierskogeologická mapa Bratislavy v M 1:10000 (Zhotoviteľ GEOS Bratislava, 
1993), vlastníci pozemkov a hladina spodnej vody. Vyhodnocovali sa lokality, ktoré 
boli vhodné z hľadiska funkčného využitia v ÚPN mesta Bratislavy. Na každú lokalitu 
sa vykonal prieskum v teréne a bola fotograficky zdokumentovaná. 

• Informácia, ktorú spracovalo OÚGG Magistrátu, bola predložená do OPP 17.6.2013. 
OPP Informáciu zobrala na vedomie a žiadala ju doplniť o stanovisko BVS, 
prerokovať ju v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 
mesta, komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
a komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania s termínom  19.8.2013. 

• Stanovisko BVS, a.s. k lokalite bývalý Vodný zdroj z 10.6.2013: Cintoríny, kde sa 
ukladajú pozostatky zosnulých na postupné tlenie sú považované za rizikové miesta 
z hľadiska negatívneho sekundárneho ovplyvňovania kvality podzemných vôd. 
S výstavbou nového cintorína v ochrannom pásme I. a II. stupňa vodného zdroja 
Podunajské Biskupice nesúhlasili, pretože:  
1) Vodárenský zdroj nie je zrušený a stále platí povolenie na odber podzemnej vody 

a na ochranné pásma I. a II. stupňa, ktoré je potrebné rešpektovať. Objekty 
vodárenského zdroja, so sieťou pozorovacích vrtov slúžia na monitorovanie 
funkčnosti hydraulickej clony Slovnaftu a.s. a vývoja akosti podzemnej vody vo 
vzťahu k prevádzke rafinérie a iných činností vykonávaných v okolí. V prípade 
potreby, pri havarijných situáciách je možné studne využiť na odber podzemných 



vôd, resp. na sanačné účely k zabráneniu ďalšieho šírenia znečistenia. Podzemná 
voda je národným bohatstvom a štát Slovenská republika v prípade nutnosti inú 
alternatívu k zamedzeniu ohrozenia akosti vôd Žitného ostrova v smere od 
rafinérie Slovnaft a.s. z iných zdrojov znečistenia bratislavskej aglomerácie nemá. 

2) Rozsiahle územie uvažovaného pohrebiska pre Bratislavu, ktoré považujeme za 
vážny,  potencionálny zdroj ohrozenia kvality podzemnej vody, prúdiacej v smere 
od vodného zdroja Podunajské Biskupice do vnútrozemia Žitného ostrova, by 
ohrozilo aj ďalších odberateľov vody pre lokálne a individuálne zásobovanie. 

• V Uznesení MZ č.1389/2014 zo dňa 30.1.2014 MZ schválilo v bode B. časti 4.4 
predĺženie termínu uznesenia č. 870 (výstavba, resp. rozšírenie cintorínov) na termín 
31.3.2014. 

• Informácia bola predložená do OPP dňa 24.3.2014. OPP vrátila materiál na 
dopracovanie s výberom reálnych alternatív spolu s vyjadrením ich finančných 
nárokov. 

• K dvom lokalitám v MČ Petržalka – lokalita Kapitulské pole (2 ha) a lokalita 
Vojenský dvor (9 ha) bola porada na Arcibiskupskom úrade dňa 3.4.2014 za účasti 
pani námestníčky primátora – Ing. V. Kimerlingovej, RNDr. M. Babiara a zástupcov 
Arcibiskupského úradu – V. Thurzu a T. Bernaťáka. Cirkev bola ochotná pozemky 
zameniť, resp. predať, u Vojenského dvoru aj prenajímať. Z porady vyplynula úloha 
pre pani námestníčku - oceniť parcely vo vlastníctve cirkvi. Zápis z porady bol 
postúpený do OPP 7.4.2014.  

• Informácia na rokovaní Mestskej rady hl. m. SR Bratislavy dňa 8.4.2014 bola 
zaradená v programe v bode 19. Mestská rada Uznesením č.1113/2014 odporučila MZ 
dňa 24.4.2014 prerokovať materiál v bode 7. Nakoľko sa v závere MR zistilo, že 
k Informácii sa nevyjadrili JUDr. Hrádek a hlavná architektka, primátor požiadal, aby 
sa Informácia nepredložila na aprílové rokovanie MZ. Materiál mal byť dopracovaný 
o stanovisko pracovnej komisie.  

• Stanovisko hlavnej architektky z 8.4.2014: Hlavná architektka odporúča Materiál 
pripraviť tak, aby boli poslancom predložené max. tri lokality, ktoré budú spĺňať 
požiadavky na lokalizáciu cintorínov v Bratislave. Materiál by mal byť pripravený tak, 
aby poslanci mohli zhodnotiť, akou cestou sa mesto vyberie aj s ohľadom na 
majetkové pomery (výmenou alebo kúpou pozemkov). Najväčší problém z hľadiska 
majetkových pomerov hlavná architektky vidí v zmene území, ako aj ich výmene, 
ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale v súkromnom vlastníctve a sú určené na 
výstavbu.  

           Odporúčané lokality by mali spĺňať nasledovné požiadavky na lokalizáciu       
           cintorínov: požadovanú veľkosť plochy kvôli počtu hrobov, rovinatý terén,   
           vyčlenenie plochy v rámci areálu na pochovávanie významných osobností SR   
           a mesta, výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že  
            pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávania, dopravnú prístupnosť a   
            dopravné napojenie na MHD, pri výbere lokality zohľadniť aj ochranné pásma   
            50 m podľa §15 (8) Zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, kde 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, zohľadniť ďalšie dokumenty ako PHSR,  
           pripravovanú Stratégiu pri zmene klímy a pod. – cintoríny predstavujú na  
           území mesta významný potenciál zelene a pre obyvateľov okolitých lokalít aj  
           zónu oddychu (možnosti prechádzok a pod.) 



Hlavná architektka uvádza, že k jednotlivým lokalitám sa z tohto dôvodu vyjadrovať 
nebude. Ďalej považuje za zarážajúce, že do zoznamu sa dostala lokalita v areáli 
bývalého Vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach, ku ktorej vydala BVS dňa 
10.6.2013 záporné stanovisko. Navyše Areál VZ P.Biskupice, vzhľadom na 
vybudovanú infraštruktúru, bol použitý pri počiatočnej fáze „otáčania“ prúdenia 
(pôvodne prúdiacich sever>juh zo Slovnaftu do ŽO) podzemných vôd zo Slovnaftu. 
Prvých niekoľko rokov bolo odčerpávaných 3 000 l/sec /2 000 i/sec 21 studní – 
hydraulická clona; 1000 l/sec VZ P. Biskupice. V súčasnosti, aj vo výraznej snahe 
znížiť náklady na strane rafinérie, je odčerpávaných 1 000 l/sec z 21 studní. 
Cintorín hlavného mesta musí spĺňať popri základnej funkcii aj ďalšie požiadavky, 
napríklad funkciu reprezentačnú, miesto pre pochovávanie štátnikov a významných 
osobností  SR. V Bratislave napríklad chýba pomník neznámeho vojaka, ktorý býva v 
hlavných mestách prvým cieľom zahraničných návštev a pod.. Aby sa získalo čo 
najlepšie riešenie nového cintorína, jeho zakomponovania do územia z hľadiska 
celkového charakteru územia pri stabilizovaných územiach, ako aj v kontexte 
rozvojových území, ako aj jeho optimálneho dopravného napojenia, je nevyhnutné po 
výbere lokality vypísať architektonickú súťaž návrhov. 

• Stanovisko riaditeľa mestského pohrebníctva z 22.4.2014: riaditeľ Marianumu 
konštatuje, že nebol prizvaný k tvorbe materiálu. Lokalitu BVS považuje za nevhodnú 
pre riziko kontaminácie spodných vôd a OPP túto informáciu zo strany BVS zobrala 
na vedomie. Ďalej uvádza, že by mali byť predložené lokality s reálnym počtom 
riešiteľných vlastníkov, a nie Veľká lúka so 123 vlastníkmi súkromných osôb. Malo 
by sa prioritne jednať o pozemok vo vlastníctve mesta. Upozorňuje, že pri 
Kamenáčoch je hladina spodnej vody 1,2 až 1,4 m pod úrovňou terénu, čiže 0,8 až 0,6 
m nad dnom hrobu. Vodný limit ja tak kritický i pri viacerých lokalitách a je otázne 
ako by ho ako rizikový posudzoval hygienik. Ďalej uvádza, že materiál neobsahuje 
informácie o členitosti – reliéfe krajiny, prístupových cestách a dopravnom napojení, 
o predbežných stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a územnej 
samosprávy. Navrhuje zvolať zasadnutie dotknutých osôb a po breinstormingovej 
diskusii pripraviť novú verziu materiálu.  

• V zápise OPP zo dňa 2.6.2014 sa uvádza, že Informácia nebola zaradená na zasadnutie 
Mestskej rady dňa 12.6.2014 a následne ani na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
26.6.2014.  

 
Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území mesta 
Bratislavy s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok s výberom reálnej lokality. 

• Ako reálna lokalita z hľadiska vlastníckych vzťahov bola vybratá lokalita Kamenáče, 
kde predchádzajúcemu vedeniu mesta investor Centrop, a.s. prisľúbil darovať 
k pozemkom mesta ešte 5 ha pozemku pre cintorín. Na lokalitu OÚGG dalo spracovať 
geologický prieskum u Spoločnosti pre inžiniersku geológiu, hydrogeológiu 
a geologický prieskum životného prostredia – V& V GEO, s.r.o., RNDr. I.Vlasko. 
Geologický prieskum konštatoval, že pri vykonaní určitých technických opatrení by 
mohlo dotknuté územie slúžiť plánovanému účelu cintorína a že zloženie horninového 
prostredia, bez vplyvu podzemnej vody, na daný účel sa môže považovať za vhodné. 

• Informácia s výberom reálnej lokality – Kamenáče bola v OPP dňa 29.9.2014, v 
zápise sa uviedlo, že bude prerokovaná v OPP 6.10.2014. 

• Na OPP dňa 6.10.2014 bola Informácia vrátená na dopracovanie o stanovisko 
Marianumu, vyjasnenie majetkových vzťahov a otázku zachovania biokoridoru a opäť 
predložená na OPP dňa 13.10.2014.  



• Stanovisko riaditeľa Marianumu z 10.10.2014 k lokalite Kamenáče: Riaditeľ 
Marianumu pozitívne hodnotil možnosť vybudovať celomestské pohrebníctvo 
s predpokladanou výmerou cca 30 ha v postupných krokoch. Dával však na zváženie, 
či vzdialenosť tejto lokality (západná strana Bratislavy) od MČ na východnej strane 
Bratislavy nie je priveľká. Ďalej sa domnieva, že zo strany vedenia mesta a ani MsZ 
nebola prijatá zásadná koncepcia, či budovať jedno veľké celomestské pohrebisko 
(napr. navrhovaný variant) alebo budovať 3 menšie pohrebiská (po 10 ha) na východe, 
západe a juhu mesta. Ďalej vyslovuje poľutovanie, že nebol prizvaný k tvorbe 
materiálu, kedy mohli byť eventuality rozanalyzované pred spracovaním materiálu.  

• Informácia bola predložená do OPP 20.10.2014. Bola doplnená o stanovisko riaditeľa 
Marianumu z 10.10.2014. OPP zobrala Informáciu na vedomie s pripomienkou: 
dopracovať do alternatívy 1 veľký a 2-3 malé cintoríny. 

• Doplnené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. z 20.10.2014 
k lokalite Kamenáče: Poloha navrhnutého cintorína je v priestorovej kolízii (zasahuje 
do zátopového územia) pripravovaného centrálneho poldra v súvislosti s urbanizáciou 
povodia Mláky (Lamačská brána, Centrop). Projektovú prípravu poldra zabezpečuje 
firma Reform Capital Slovakia, s.r.o., pričom momentálne prebiehajú pozemkové 
úpravy v záujmovom území a návrh vymedzenia zátopového územia o objeme, 
určenom zrážkovo – odtokovou štúdiou Lamačskej brány. Účelom poldra situovaného 
na sútoku Mláky s Vápenickým potokom je sploštenie povodňovej vlny Q100 Mláky 
s pozitívnym vplyvom na protipovodňovú ochranu intravilánu Devínskej Novej Vsi 
a okrajových častí plánovanej investičnej výstavby v Lamačskej bráne a Centrope - 
VPS. Naplnený polder pravdepodobne ovplyvní aj polohu hladiny podzemnej vody vo 
svojom okolí. S umiestnením cintorína v tejto polohe a rozlohe nesúhlasia 
a odporúčajú návrh inej lokality. 

• Na poradách v dňoch 16.12.2014 a 28.1.2015 za účasti riaditeľa Magistrátu, 
zástupkyne riaditeľa Magistrátu Ing. arch. J. Plencnerovej, vedúceho OÚGG RNDr. 
M. Babiara sa hovorilo o možnosti realizovať cintorín v lokalite Kamenáče. Na porade 
sa dohodlo, že pred upresnením lokality pre cintorín bude treba zistiť hladinu spodnej 
vody, nakoľko posledné sondy (ktoré dal realizovať Centrop, a.s.) poukázali na 
vysokú hladinu spodnej vody. Zástupkyňa riaditeľa dala zistiť hladiny spodnej vody 
na SHMÚ, ktorý potvrdil v území Kamenáče vysoké hladiny spodnej vody (cca 1,5 
m).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Navrhnutá lokalita na výstavbu nového cintorína na území mesta Bratislavy 

 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hl. m. 
SR Bratislavy dňa 13.5.2015 odporúčala predložiť návrh lokalít na umiestnenie nového 
cintorína, t.j. potenciálnych pozemkov a širších vzťahov so zohľadnením vlastníckych 
vzťahov a Generelu dopravy výhľadovo  na 20 rokov. 
 
Na základe požiadavky OPP a Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MZ hl. m. SR Bratislavy navrhujeme lokalitu: 
 
Rozšírenie existujúceho cintorína Vrakuňa v MČ Vrakuňa  o plochu: 11 418 m

2
. 

 
Výhľadové rozšírenie (v grafickom vyjadrení 2. a 3.etapa) je obmedzené v súčasnosti platnou 
legislatívou, a to rešpektovaním ochranného pásma (50 m) v prípade novo navrhovaného 
cintorína. 
 
Počet hrobových miest:  
V 1. etape rozšírením cintorína by vzniklo 1 631 nových hrobových miest, čím by plocha 
mala postačiť na cca 3,3 roka.  
Vo výhľadovom rozšírení (v 2. etape spolu s prvou by vzniklo 6 518 hrobových miest, čím by 
plocha mala postačiť na cca na 13 rokov) v 3. etape spolu s predchádzajúcimi by vzniklo 9192 
nových hrobových miest, čím by plocha mala postačiť na cca 18 rokov. 

            
Hĺbka hladiny spodnej vody:  2 - 5 m. 

 
Geologická stavba: v podloží, v hĺbke viac ako 15 m vystupujú ílovitopiesčité sedimenty 
neogénu. Kvartér tvoria fluviálne piesčité štrky a piesčité a hlinitopiesčité povodňové 
sedimenty. 
 
Funkčné využitie podľa ÚPN mesta:  1003 - rekreácia v prírodnom prostredí          

 
Vlastník: hlavné mesto SR Bratislava okrem výhľadového územia (3. etapa), ktoré majú vo 
vlastníctve súkromné osoby. 

 
Technická infraštruktúra v území: 
V území pre potenciálne rozšírenie cintorína Vrakuňa sa nachádzajú tieto zariadenia 
technickej infraštruktúry: 
-   nadradené potrubie verejného vodovodu DN 1200 mm, 
-  kanalizačný zberač „A“ s DN 4800/3300 mm, na ktorom je umiestnená odľahčovacia komora, 
ktorou je pri dažďových prietokoch odvádzaná časť odpadových vôd do Malého Dunaja, 
-  v ÚPN hl.m. SR Bratislavy 2007 je v tomto priestore navrhovaná územná rezerva pre dažďovú 
nádrž na zberači A. 
 Otázky rozšírenia cintorína vo vzťahu k týmto najvýznamnejším prvkom technickej infraštruktúry 
v tomto území bude potrebné konzultovať s prevádzkovateľom BVS,a.s.; 



-   okrajom územia precháza VTL plynovod DN 200 mm, 
-   vyvýšené ostrovčeky nepravidelného tvaru sú čerpacie studne úžitkového zdroja vody Istrochem, 
ktorý bol zrušený. 
 
Pod 2. a 3. etapou navrhovaného rozšírenia cintorína sa nachádza skládka, ktorá je v materiáli 
MŽP SR Register environmentálnych záťaží - časť A  zaradená medzi pravdepodobné 

environmentálne záťaže s názvom lokality: medzi skládkou CHZJD a cintorínom. 
Skládka vznikla zasypaním mŕtveho ramena Malého Dunaja (pravdepodobne v rokoch 1967 – 
1986) tak, že do depresie pri terénnych úpravách súvisiacich s reguláciou koryta Malého 
Dunaja alebo výstavbou železničnej trate, bola uložená aj škvara zo spaľovne. Povrch územia 
je zrekultivovaný (škvara, ktorá bola na povrchu sa odviezla), jeho južná časť zasahuje do 
Vrakunského lesíka. Podľa registra ASP (antropogénnych sedimentov pochovaných) bol 
okrem domového a rumoviskového odpadu ukladaný aj odpad zo spaľovania odpadu, ktorý 
má kategóriu nebezpečný. 
Ako kontaminujúca látka sa uvádza priesaková kvapalina / NH4+, kovy, s plošným rozsahom 
kontaminácie podzemných vôd: nad 500 m2. 
 
 

 

Záver 
 
Ďalší postup:  
 
Zadať spracovanie urbanistickej štúdie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky 
platného UPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, a to zmenu z funkčného využitia z funkcie 1003 - 

rekreácia v prírodnom prostredí na funkciu 1120 - vyhradená zeleň, po ktorej je možné 
rozšírenie cintorína realizovať.      

 
Uznesenie MsR z 10.9.2015: 
 
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať informáciu o spracovaní návrhu 
lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy s vyhodnotením priestorových  
a funkčných podmienok. 
 
 
 










