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Stanovisko Komisie životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania investícii a 
územného plánovania zo dňa 11.02.2020: - odporúča schváliť 
 
 
Dopad na rozpočet:    - bez dopadu na rozpočet 
 
 
Návrh VZN je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 
roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 17.02.2020 
 



Dôvodová správa 
 

Odo dňa 01.01.2020 je účinná nová právna úprava – 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.  

 
Do účinnosti tejto novely platilo, že šírka ochranného pásma pohrebiska bola zákonom 

stanovená na 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pričom v ochrannom pásme pohrebiska nebolo 
možné povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace 
s pohrebníctvom. 

 
Zákonom č. 398/2019 Z. z. došlo k zmene tohto znenia zákona a od 01.01.2020 platí, že obec 

má právo (nie povinnosť) ustanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma 
pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, určiť pravidlá umiestňovania 
a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, 
ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.  

 
Podľa prechodných ustanovení zákona o pohrebníctve platí, že účinnosť tohto ustanovenia sa 

odložila 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 ho obce budú 
chcieť zachovať. Ak si však obec neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne 
záväznom nariadení do 31.03.2020, ochranné pásmo v šírke 50 m od hranice pohrebiska v zmysle 
zákona o pohrebníctve účinného do 31.12.2019 zanikne. Obec je oprávnená prijať všeobecne 
záväzné nariadenie aj neskôr, avšak v takom prípade by od 01.04.2020 do jeho prijatia nebola určená 
na území obce žiadna šírka ochranného pásma pohrebiska. 

 
Mesto Trenčín nemá doposiaľ prijaté žiadne VZN, ktoré by upravovalo povinnosti mesta 

vyplývajúce zo zákona o pohrebníctve. Mesto Trenčín však má priamo vo svojej záväznej časti 
Územného plánu uvedené, že na území mesta sú v zmysle zákona o pohrebníctve vymedzené 
ochranné pásma cintorínov v šírke 50 m od ich vonkajších hraníc, pričom podmienky pre výstavbu 
v ochrannom pásme pohrebísk sú v tomto dokumente určené nasledovne: 
- stavby, ktoré sa nachádzajú v 50 m a menšej vzdialenosti od starého pohrebiska, je možné prestavať 
(prestavba, nadstavba, prístavba) tak, aby sa stavba nepriblížila k pohrebisku,  
- pri zmene účelu stavby je potrebné zvážiť, či budúca prevádzka nebude rušiť pietny charakter 
pohrebiska napr. hlukom,  
- v ochrannom pásme existujúceho cintorína je možné v zmysle zákona č.131/2010 Z.z o 
pohrebníctve, umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územnom pláne pred 1. novembrom 
2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. 
novembrom 2005. v OP pohrebísk je možné umiestňovať len budovy súvisiace s pochovávaním tak, 
aby bol zachovaný pietny charakter územia,  
- výstavba inžinierskych sietí k existujúcim stavbám, výstavba chodníkov, komunikácií je možná.  

 
Nakoľko je Mesto Trenčín zo zákona o pohrebníctve povinné prijať VZN pre zachovanie šírky 

ochranného pásma, a z dôvodu, aby nedošlo k rozporu medzi týmto VZN a Územným plánom Mesta 
Trenčín, predkladáme návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území Mesta Trenčín v nižšie 
uvedenom znení.  

 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území 
Mesta Trenčín 
 



Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  
 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na 
území Mesta Trenčín 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Mesto Trenčín týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) určuje: 
a) šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska; 
b) pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska so 

zreteľom na pietny charakter pohrebiska; 
c) činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. 

 
2. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka; 
b) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený 

s obradom. 
 

Článok 2 
Šírka ochranného pásma 

 

1. Šírka ochranného pásma pohrebiska je 50 m od hranice pozemku každého pohrebiska 
umiestneného na území Mesta Trenčín. 
 

Článok 3 
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska 

 

1. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území Mesta Trenčín je možné povoľovať 
a umiestňovať len také stavby a budovy, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom 
tak, aby bol zachovaný pietny charakter pohrebiska. 
 

2.  Ustanovenie ods. 1 tohto článku sa nevzťahuje na nasledujúce prípady: 
a) existujúce stavby, ktoré sa do účinnosti tohto VZN nachádzajú v 50 m a menšej 

vzdialenosti od hranice pozemku starého pohrebiska, je možné prestavať (prestavba, 
nadstavba, prístavba) tak, aby sa stavba nepriblížila k pohrebisku; 

b) v ochrannom pásme existujúceho pohrebiska je možné umiestniť len tie budovy, ktoré 
boli schválené v územnom pláne Mesta Trenčín pred 1. novembrom 2005 alebo boli 
schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. 
novembrom 2005; 

c) v ochrannom pásme pohrebiska je možná výstavba inžinierskych sietí k existujúcim 
stavbám, výstavba chodníkov a komunikácií. 

 
3. Pri zmene účelu stavby, nachádzajúcej sa v ochrannom pásme pohrebiska, je potrebné 

zvážiť, či budúci účel využitia stavby nebude rušiť pietny charakter pohrebiska, napr. hlukom.  
 

Článok 4 
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu 

 

1. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území Mesta Trenčín nie je možné bez 
súhlasu Mesta Trenčín počas pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti: 
a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu 

hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektami, a to 
akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou / 
produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných 
stavebných alebo iných prác; 



b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených s produkciou 
hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré súvisia alebo 
sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu. 
 

2. Zákazy podľa ods. 1. tohto článku sa nevzťahujú na vykonávanie sezónnych prác pri 
zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej 
zelene, neodkladných sezónnych poľných prác a na vykonávanie prác pri odstraňovaní 
následkov živelných pohrôm alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú na vykonávanie 
neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo 
zdraví v nevyhnutnom rozsahu. 

 
Článok 5 

Orgány dozoru a sankcie 
 

1. Dozor nad dodržiavaním čl. 4 tohto VZN vykonávajú: 
a) poverení zamestnanci Mesta Trenčín, 
b) mestská polícia. 

 
2. Porušenie ustanovenia čl. 4 tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.1 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 11.03.2020 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 
 

      Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Najmä: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v platnom znení 


