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V Trenčíne, dňa 13.06.2022 



Dôvodová správa 

 

Mesto Trenčín má v súlade s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve všeobecne 

záväzným nariadením určenú šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku 

pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme 

pohrebiska so zreteľom na pietny charakter pohrebiska, činnosti, ktoré nie je možné v 

ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. 

 

Mesto Trenčín malo  priamo vo svojej záväznej časti Územného plánu vymedzené 

ochranné pásma cintorínov a podmienky pre výstavbu v ochrannom pásme pohrebísk.  

Účinné VZN č.2/2020 sa odvoláva na Územný plán mesta  Trenčín, zatiaľ čo Územný plán 

mesta  Trenčín po  schválení Zmien  a doplnkov  č. 7 (schvaľované na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva) sa bude po zmene odvolávať na účinné všeobecne záväzné 

nariadenie. Preto je potrebné  ustanovenia z Územného plánu mesta Trenčín upraviť vo 

všeobecne záväznom nariadení. 

 

V novelizácii všeobecne záväzného nariadenia sa preto navrhuje okrem zmeny šírky 

ochranného pásma pohrebiska doplniť ustanovenia o zákaze umiestňovania  

-zariadení verejného stravovania, vrátane exteriérových odbytových plôch 

-pozemných stavieb vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od oplotenia cintorína,  vonkajšia 

hrana balkónov a terás umiestnených nad úrovňou terénu musí byť vzdialená od oplotenia 

cintorína minimálne 10 metrov 

-v rámci poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy také zariadenia prevádzky alebo údržby 

(napr. hospodárske objekty, odstavné plochy mechanizmov, hnojiská a pod.) a vykonávať 

činnosti, ktoré by svojim negatívnym vplyvom (hluk, zápach a pod.) kolidovali s pietnym 

charakterom cintorínov.  

 

Ďalej sa navrhuje vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov z pozemných stavieb prípustné 

umiestniť len:  

- individuálne garáže a otvorené prístrešky nadväzujúce na hlavnú stavbu 

- doplnkové objekty v rozsahu drobných stavieb, nenadväzujúce na hlavnú stavbu 

v prípade ak nemajú na fasáde orientovanej k cintorínu umiestnené okná.  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 

s ch v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 18/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na 

území Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto 

uzneseniu 

 

 

 



 

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. 18/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/2020 o ochrannom pásme 

pohrebísk na území Mesta Trenčín 

 

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

území Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.V článku 2 ods.1 znie: 

 

„1. Grafické zobrazenie ochranného pásma pohrebísk je vymedzené v Územnom pláne 

mesta Trenčín (záväzná časť), v rozsahu podľa grafickej prílohy č.1 – ochranné pásma 

pohrebísk, ktorá je súčasťou tohto VZN.“ 

 

 

2.Článok 3 sa nahrádza nasledujúcim znením: 

 

„Článok 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme 

pohrebiska 

 

1.V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je zakázané 

umiestňovať zariadenia verejného stravovania, vrátane exteriérových odbytových plôch. 

 

2. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je zakázané 

umiestňovať pozemné stavby vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od oplotenia cintorína,  

vonkajšia hrana balkónov a terás umiestnených nad úrovňou terénu musí byť vzdialená od 

oplotenia cintorína minimálne 10 metrov.  Tento zákaz sa nevzťahuje na:  

a)individuálne garáže a otvorené prístrešky nadväzujúce na hlavnú stavbu 

b)doplnkové objekty v rozsahu drobných stavieb, nenadväzujúce na hlavnú stavbu 

v prípade, ak nemajú na fasáde orientovanej k cintorínu umiestnené okná  

 

4.V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je v rámci 

poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zakázané umiestňovať také zariadenia prevádzky 

alebo údržby (napr. hospodárske objekty, odstavné plochy mechanizmov, hnojiská a pod.) 

a vykonávať činnosti, ktoré by svojim negatívnym vplyvom (hluk, zápach a pod.) 

kolidovali s pietnym charakterom cintorínov. 

 

5. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je povoľovanie 

stavieb podmienené predložením projektu sadovníckych úprav, ktorý musí byť 

odsúhlasený príslušným odborným útvarom Mestského úradu v Trenčíne. Najmä ide 

o výsadbu izolačnej zelene v kontakte s areálom cintorína (v prípade, že cintorín nemá plné 

oplotenie) a o  elimináciu ohrozenia resp. znečistenia (konáre, plody) areálu cintorína 

nevhodnou výsadbou drevín.“ 



 

3.V Článku 6 sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie:  

 

„2. VZN mesta Trenčín č. 18/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  mesta Trenčín č. 2/2020 

o ochrannom pásme pohrebísk na území Mesta Trenčín bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom  v Trenčíne dňa 22.06.2022 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 

4.Do textu VZN sa dopĺňa príloha č.1, ktorá znie:  

 

Grafická príloha č.1 – ochranné pásma pohrebísk   

 
 

 

     Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k návrhu VZN č..../2022 (znenie VZN č. 2/2020 s vyznačením zmien) 

 

 

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.  

 

1. Grafické zobrazenie ochranného pásma pohrebísk je vymedzené v Územnom pláne 

mesta Trenčín (záväzná časť), v rozsahu podľa grafickej prílohy č.1 – ochranné pásma 

pohrebísk, ktorá je súčasťou tohto VZN. 

 

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 3 

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme 

pohrebiska 

 

1.V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je zakázané 

umiestňovať zariadenia verejného stravovania, vrátane exteriérových odbytových plôch. 

 

2. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je zakázané 

umiestňovať pozemné stavby vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od oplotenia cintorína,  

vonkajšia hrana balkónov a terás umiestnených nad úrovňou terénu musí byť vzdialená od 

oplotenia cintorína minimálne 10 metrov.  Tento zákaz sa nevzťahuje na:  

a)individuálne garáže a otvorené prístrešky nadväzujúce na hlavnú stavbu 

b)doplnkové objekty v rozsahu drobných stavieb, nenadväzujúce na hlavnú stavbu 

v prípade, ak nemajú na fasáde orientovanej k cintorínu umiestnené okná  

 

4.V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je v rámci 

poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zakázané umiestňovať také zariadenia prevádzky 

alebo údržby (napr. hospodárske objekty, odstavné plochy mechanizmov, hnojiská a pod.) 

a vykonávať činnosti, ktoré by svojim negatívnym vplyvom (hluk, zápach a pod.) 

kolidovali s pietnym charakterom cintorínov. 

 

5. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Trenčín  je povoľovanie 

stavieb podmienené predložením projektu sadovníckych úprav, ktorý musí byť 

odsúhlasený príslušným odborným útvarom Mestského úradu v Trenčíne. Najmä ide 

o výsadbu izolačnej zelene v kontakte s areálom cintorína (v prípade, že cintorín nemá plné 

oplotenie) a o  elimináciu ohrozenia resp. znečistenia (konáre, plody) areálu cintorína 

nevhodnou výsadbou drevín. 

 

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. 

 

2.  VZN mesta Trenčín č. 18/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  mesta Trenčín č. 2/2020 

o ochrannom pásme pohrebísk na území Mesta Trenčín bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom  v Trenčíne dňa 22.06.2022 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 

jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 

      Mgr. Richard Rybníček 

primátor mesta 

 

 

 

 

Grafická príloha č.1 – ochranné pásma pohrebísk   

 

 

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

v platnom znení 



 


