
 

 

        

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2020/10 

10. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

     

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. 

februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. február 25.) a Dunaszerdahely 

Város területén található temetők melletti védőtávolság meghatározásáról szóló általános 

érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:        Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

s a   u z n i e s l o   

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda                    

č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk 

na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.  

Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. február 25.) a 

Dunaszerdahely Város területén található temetők melletti 

védőtávolság meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletéről 

az előterjesztett terjedelemben. 

               

 

                 Február 2020  

2020. február 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle účinného znenia § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve do 31.12.2019 

platilo, 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 01.01.2020 platí:  

“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.” (§ 15 ods.7) 

Podľa prechodných ustanovení zákona o pohrebníctve platí: 

“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.“ 

Touto novelizáciou zákonodarca reagoval na problematické uplatňovanie ochranného pásma 

pohrebiska (cintorína) v šírke 50 m v praxi, ktoré bolo stanovené priamo zákonom a nebolo 

možné ho meniť. Aplikácia presne ustanoveného ochranného pásma bola problematická najmä 

pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach, pretože nebolo možné v tomto 

pásme stavať budovy.  

Podľa dôvodovej správy, citujeme: „Navrhuje sa vytvoriť obciam podmienky umožňujúce 

individuálne určenie šírky ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické 

podmienky v obci, alebo s ohľadom na možné budúce rozšírenie pohrebiska, a to 

prostredníctvom možnosti vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v nadväznosti na 

všeobecné kompetencie samosprávy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Súčasné ochranné pásmo v šírke 50 m zanikne. Účinnosť 

nového ustanovenia § 15 ods. 7 zákona sa odkladá o tri mesiace z dôvodu potreby vytvorenia 

časového priestoru pre obce na prijatie všeobecne záväzného nariadenia z dôvodu zachovania 

kontinuity ochranného pásma tam, kde si ich obce budú chcieť zachovať.“ 

Ak teda obec neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom nariadení 

(VZN) do 31.3.2020, ochranné pásmo v šírke 50 m od hranice pohrebiska v zmysle § 15 ods. 7 

zákona o pohrebníctve účinného do 31.12.2019 zanikne. Obec je oprávnená prijať VZN aj 

neskôr, avšak v takom prípade sa vystavuje riziku, že od 1.4.2020 môže dôjsť k stavebnej  



 

 

činnosti v blízkosti cintorína, pričom príslušný stavebný úrad nebude mať možnosť takúto 

činnosť nepovoliť. 

Šírka ochranného pásma pohrebiska sa môže určiť pre každý cintorín aj osobitne vzhľadom k 

tomu, že každý cintorín je situovaný na inom mieste vyznačujúcom sa špecifickými 

podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na šírku ochranného pásma, napr. ak obec v budúcnosti 

počíta s rozširovaním cintorína alebo naopak, ak obec daný cintorín už nebude rozširovať. 

Podľa § 15 ods. (8) zákona 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.“  

 Predkladaný návrh prerokovala 

• komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.  

• komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť.  

• Mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

Materiál vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny, Ing. Zoltán Zalaba, odbor 

stavebný 

 


