
Dôvodová správa: 

 

OcÚ v Močenku predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Močenku  návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Močenok o ochrannom pásme pohrebísk na území obce 

Močenok.  

 

K návrhu VZN pristupujeme na základe novelizácie zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

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

do 31.12.2019 platilo: „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.” 

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. 

Ak Obec Močenok neurčí šírku ochranného pásma pohrebiska vo všeobecne záväznom 

nariadení  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.  

Z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu, že sa cintoríny nachádzajú v zastavanom území obce 

sme do návrhu VZN navrhli ochranné pásmo v šírke 2 m pre nasledovné cintoríny: 

 Dolný cintorín 

 Horný cintorín 

 Židovský cintorín 
 


