
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.06.2022 uznesením č.1313, účinnosť: 
08.07.2022 
 
 
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.Šírka ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku každého pohrebiska je určená 
v prílohe č. 1 k tomuto VZN – ochranné pásma pohrebísk. Príloha č. 1 zároveň obsahuje grafické 
vyobrazenie ochranného pásma pohrebísk ako je vymedzené v Územnom pláne mesta Trenčín 
(záväzná časť).“ 
 
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 v.r. 
primátor mesta 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


