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                                                             Návrh uznesenia 
 
 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania po prerokovaní materiálu  
 
 

o d p o r ú č a  
 
 
Mestskému zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zobrať na 
vedomie protest krajského prokurátora č. Kd 357/15/1100-6 zo dňa 5. júna 2015 podľa § 22 
ods. 1 písm. a) bodu 2 a § 25 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  v platnom znení, 
ktorým žiada zrušiť všeobecne záväzné nariadene hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 17/2012  Prevádzkový  poriadok  pohrebísk  na  území  hlavného mesta 
Slovenskej republiky  Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č.1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č.1/2014 

 
 
                                                                      u k l a d á 
 
 
riaditeľovi magistrátu  predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa odstráni 
protiprávny stav. 
 

T: 24. september 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

Krajský prokurátor listom zo dňa 5. júna 2015, č. Kd 357/15/1100-6 podal podľa § 22 
ods. 1 písm. a) bodu 2 a § 25 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre  v platnom znení 
protest prokurátora proti ustanoveniu § 4 ods. 15 a § 14 ods. 2 druhej vete všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012  z 13. 12. 
2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č.1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č.1/2014 ( ďalej  len „VZN“). 

VZN č. 17/2012 je v napadnutých ustanoveniach v rozpore s § 6  ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  o obecnom 
zriadení“), v § 4 ods. 15 s § 99 ods. 2,  § 101, § 104 a § 105 zákona č. 301/2005 Z. z. 
Trestného poriadku v platnom znení (ďalej len „Trestný poriadok“) a v § 14 ods. 2 druhej vete 
s § 32 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). 

Krajský prokurátor VZN č. 17/2012 v napadnutých ustanoveniach preto podľa § 22 
ods. 2 písm. i) zákona č. 153/2001 Z. z.  o prokuratúre v platnom znení navrhuje zrušiť. 

§ 4 ods. 15  VZN č. 17/2012  

V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom hrobových miest a návštevníkom 
pohrebiska, sú vodiči motorových vozidiel povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť 
prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.  

Právny poriadok Slovenskej republiky pripúšťa vykonať prehliadku motorového 
vozidla iba podľa zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení a  ako tzv. 
„prehliadku iných priestorov“ podľa Trestného poriadku. Prehliadku motorového vozidla pri 
podozrení na trestnú činnosť môže vykonať len policajt, žiadna iná osoba. 

§ 14 VZN č. 17/2012  s názvom „Sankcie“ obsahuje dva odseky 

1. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje osobitný predpis. Za priestupky možno    
v blokovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom konaní pokutu 
do 663 eur. 

2.  Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 
protiprávneho konania. Výnosy z pokút sú príjmami rozpočtu hlavného mesta. 

Podľa § 32 ods. 5 zákona o pohrebníctve priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) 
prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnosy z pokút 
sú príjmom štátneho rozpočtu.  Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu  obce len pri pokutách 
za  priestupky, ktoré ukladá obec  podľa § 32 ods. 1 písm. c) až i)  zákona o pohrebníctve. 
Vyššie citovaný § 14 ods. 2 druhá veta  VZN  je preto v rozpore s § 32 ods. 5 zákona 
o pohrebníctve.  

Podľa § 25 ods. 2 zákona o prokuratúre v platnom znení, orgán verejnej správy je 
povinný o proteste prokurátora rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu a ak protestu 
prokurátora vyhovie, lehota na zrušenie § 4 ods. 15  a § 14 ods. 2 druhej vety VZN                 
č. 17/2012, je podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení 



najneskôr do 90 dní od doručenia protestu. Spis bol doručený oddeleniu sociálnych vecí na 
vybavenie dňa 16. 06. 2015. Z dôvodu zachovania legislatívno-právneho postupu 
v predkladaní materiálov na rokovanie orgánom samosprávy, bol listom riaditeľa č.  MAGS 
OSV 46218/2015-289236 dňa 18. 06. 2015 oznámený Krajskej prokuratúre Bratislava termín 
zasadnutia mestského zastupiteľstva  24. 09. 2015.  

Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy preskúmalo protest prokurátora a stotožnilo sa v plnom rozsahu s  návrhom 
prokurátora zrušiť  protiprávne ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia.  

PPP dňa 25. 08. 2015 po prerokovaní vzala materiál na vedomie a súhlasila 
s vyhovením protestu prokurátora a žiadala predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky   Bratislavy  v  platnom   znení  na rokovanie  MsR  dňa  10. 09. 2015  a   MsZ  dňa  
24. 09. 2015. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Stotožňujem sa s názorom kolegu.  

S pozdravom  
 
JUDr.Mgr.Miloslav Hrádek, LL.M 
mobil : 0903 239 714 
mail : miloslav.hradek@gmail.com 
 
Odoslané z iPhone 
 
Preposlaná správa: 

Od: Grach Marian <vrakuna@marianum.sk> 
Dátum: 28. júla 2015 17:00:41 SELČ 
Pre:: "hradek@marianum.sk" <hradek@marianum.sk>, Miloslav Hrádek 
<miloslav.hradek@gmail.com>, Ing. Mária Ostrihoňová <ostrihonova@marianum.sk>, 
Andrea <vencelova@marianum.sk>, mg-office@chello.sk 
Predmet: Stanovisko k protestu prokurátora č. Kd 357/15/1100-6 zo dňa 5. júna 2015 

Stanovisko k protestu prokurátora č. Kd 357/15/1100-6 zo dňa 5. júna 2015 

Po preskúmaní cit. protestu prokurátora môžem z vecného hľadiska konštatovať, že 
ustanovenie § 4 ods. 15 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 17/2012 z 13.12.2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
hlavného mesta SR Bratislavy - sa v praxi ani nemohlo pravidelne uplatňovať 
vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, ktorým táto povinnosť vyplývala z pracovnej náplne, vstupovali do 
častých sporov s motorizovanými návštevníkmi cintorínov, čo vyúsťovalo do 
verbálnych konfliktov na verejnom priestranstve a následne aj nepriaznivo 
ovplyvňovalo celkové renomé organizácie v očiach verejnosti. Vznikali konflikty 
osobitne s pracovníkmi kamenárskych firiem, ktorí sa cítili byť výkonom takejto 
kontrolnej činnosti dotknutí, ba až ponižovaní z dôvodu často aj neprimeraného 
podozrievania z nekalej činnosti (krádeží cintorínskych artefaktov). Ustanovenie takto 
nespĺňalo svoj predpokladaný účel.  

Teda z tohto, ako aj z formálno  právneho hľadiska, vychádzajúc z aktuálne platného 
právneho poriadku Slovenskej republiky a z logicky konzistentnej argumentácie 
prokurátora, navrhujem protestu vyhovieť v plnom rozsahu. 

S pozdravom 

Ing. Mgr. Marian Grach 
vedúci strediska S-103/11 
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. 
Šafárikovo námestie 3 
811 02  Bratislava 
Tel.č.: 02-50700181 
MT č.: +421-903-409980 

e-mail: vrakuna@marianum.sk 

web: www.marianum.sk 

  


