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Potreba prijatia VZN z dôvodu zmeny zákona o č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Dňa 1. 1. 2020 nadobudol účinnosť zákon 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.
V zmysle platného a účinného znenia § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve do
31. 12. 2019 platí, že:
„Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme
sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace
s pohrebníctvom.”
Zákonom č. 398/2019 Z. z. došlo k zmene tohto znenia a od 1. 1. 2020 bude platiť:
“Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo
všeobecne záväznom nariadení určí 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 ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v
ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.”
V zmysle prechodných ustanovení citovanej novely k úpravám účinným od 1. januára 2020 sa
uvádza, že:
„Ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká
najneskôr 31. marca 2020, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku
ochranného pásma pohrebiska skôr.“.
Z vyššie uvedeného vyplývajú nasledovné skutočnosti:
a) Ak obec neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom nariadení do
31. 3. 2020, ochranné pásmo v šírke 50 m od hranice pohrebiska v zmysle ust. § 15 ods. 7
zákona o pohrebníctve zanikne.
b) Obec môže vo VZN do 31. 3. 2020 upraviť:
určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku
pohrebiska,
určí pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska,
ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu,
šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje pre každý cintorín osobitne (ak je v obci
viac cintorínov)

c) V prípade ak obec neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom
nariadení do 31. 3. 2020, potom za predpokladu, že takéto územie nie je regulované územným
plánom hrozí od 1. 4. 2020, že môže dôjsť k stavebnej činnosti v blízkosti cintorína (pokiaľ
obec nie je vlastníkom pozemkov v rámci ochranného pásma), pričom príslušný stavebný úrad
nebude mať možnosť takúto činnosť nepovoliť.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území
mesta Leopoldov bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 23. 04. 2020 a týmto dňom bol
zverejnený aj na webovom sídle mesta.
Pripomienky bolo možné zasielať do 04. 05. 2020 písomne (na adresu Mesto Leopoldov,
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov) alebo elektronicky (na e-mailovú adresu
sekretariat@leopoldov.sk)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo zverejní obec jeho
vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dná pred rokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle
obce v tej iste lehote.
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods.
7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Účinnosť predkladaného VZN je stanovená pätnástym dňom po jeho vyhlásení.
Zhrnutie a odporúčania:
Odporúčame schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 143/2020 o ochrannom pásme
pohrebiska na území mesta Leopoldov

Návrh na nariadenie:
MZ schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta
Leopoldov

