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ZMENY NA ÚSEKU ZÁKONA O POHREBNÍCTVE

Vážení čitatelia, 

dovoľte nám predložiť tento mesiac špeciálne vydanie newslettra, ktorý sa bude venovať dvom samostatným 

témam a ktorého vydanie prinášame preto, aby sme Vás oboznámili s novou právnou úpravou a zmenami 

týkajúcimi sa obcí a miest na úseku pohrebníctva a na úseku ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

S účinnosťou odo dňa 01.01.2020 došlo zákonom č. 398/2019 Z. z. k novele zákona č. 131/2010 Z. 

z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), na ktorú si Vás dovoľujeme upozorniť v tejto časti 

newslettera. Chceme Vás oboznámiť s najdôležitejšími zmenami týkajúcimi sa obcí na tomto úseku.

Jednou z najdôležitejších zmien je možnosť obce ustanoviť si vlastnú šírku ochranného pásma pohrebiska. 

Do účinnosti novely zákona o pohrebníctve platilo, že šírka ochranného pásma pohrebiska bola zákonom 

stanovená na 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pričom v ochrannom pásme nebolo možné povoľovať 

a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom (ako je dom 

smútku, kamenárstvo, kvetinárstvo a podobne). 

Snahou zákonodarcu bolo vytvoriť prostredníctvom 

ochranných pásiem pietne miesta na pohrebiskách a 

nepribližovať obytnú zónu k pohrebisku.

Zákonom č. 398/2019 Z. z. došlo k zmene znenia tohto 

ustanovenia zákona o pohrebníctve a od 01.01.2020 

platí, že obec má právo (nie povinnosť) sama ustanoviť 

všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného 

pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od 

hranice pozemku pohrebiska, taktiež 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 dôvodovej správy k novele zákona o pohrebníctve bola dôvodom takejto zmeny skutočnosť, že aplikácia 

presne ustanoveného ochranného pásma v šírke 50 metrov na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala 

ako problematická, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach. Novelou zákona 

o pohrebníctve sa tak obciam vytvorili 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. Šírku ochranného pásma pohrebiska si tak obce môže určiť pre každé 

pohrebisko osobitne, nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými 

podmienkami, avšak rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. 

1. OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA
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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 

a 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. Obec by sa 

tak vystavovala riziku, že by mohlo v tomto medziobdobí dochádzať k stavebným prácam v bezprostrednej 

blízkosti pohrebiska, nakoľko by neurčeným ochranným pásmom pohrebiska neexistovali prostriedky obce 

(príslušného stavebného úradu) na nepovolenie takejto činnosti. 

Zároveň týmto dávame do pozornosti, že ak má obec uvedenú šírku ochranného pásma aj vo svojom 

územnom pláne, tento dokument zväčša nemá náležitosti všeobecne záväzného nariadenia tak, ako ho 

vyžaduje na platné určenie šírky ochranného pásma zákon o pohrebníctve. Naviac v ňom zrejme obec nemá 

ustanovené činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme pohrebiska vykonávať počas pohrebu. Z týchto 

dôvodov odporúčame obciam, aby z opatrnosti prijali osobitne všeobecne záväzné nariadenie vyžadované 

zákonom o pohrebníctve a to v takom znení, aby nedošlo k rozporu medzi novoprijatým všeobecne záväzným 

nariadením a územným plánom obce.

V prílohe č. 1 tohto newslettera je vzor všeobecne záväzného nariadenia obce o ochrannom pásme 

pohrebiska. 

2. PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA POHREBÍSK
Ďalšie podstatné zmeny na tomto legislatívnom úseku sa týkajú podmienok prevádzkovania pohrebísk. 

Naďalej platí, že obec môže prevádzkovať pohrebisko buď sama, alebo prostredníctvom právnickej 

osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať 

jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi 

pohrebiska (zväčša vybratom v procese verejného 

obstarávania). 

Novelou zákona o pohrebníctve pribudli 

prevádzkovateľovi pohrebiska nové povinnosti. 

Prvou z nich je povinnosť umožniť pochovať 

potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý 

ľudský plod. 

Tou druhou je povinnosť prevádzkovateľa 

pohrebiska zabezpečiť po vykopaní hrobu 

fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa zákona o pohrebníctve, a uchovávavať 

ju najmenej do uplynutia tlecej doby. Druhou povinnosťou teda prevádzkovateľ pohrebiska preukazuje 

splnenie jednak podmienok, ktoré musí podľa tohto zákona spĺňať hrob na ukladanie ľudských pozostatkov 

(hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 

rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; 
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prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m; bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 

0,3 m; rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 

1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 

0,7 m), ale taktiež podmienok, ktoré musí podľa zákona o pohrebníctve spĺňať hrob, pokiaľ sa doňho pred 

uplynutím tlecej doby uložia ďalšie ľudské pozostatky (len v prípade, ak je ich možné umiestniť nad úroveň 

naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 

1 m). Fotodokumentácia by mala splnenie požiadaviek preukázať napríklad prostredníctvom priloženého 

meradla s čitateľným údajom o hĺbke hrobu viditeľným na fotografii alebo sérii fotografií. Naviac došlo novelou 

zákona o pohrebníctve k doplneniu zákazu pochovať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky, napríklad 

pozostatky zvierat. Porušením týchto povinností / zákazov by došlo k spáchaniu správneho deliktu.

Zároveň, pokiaľ prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje ekologické pochovávanie, ktorým sa rozumie uloženie 

spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne, 

je povinný podmienky tejto formy zapracovať do svojho prevádzkového poriadku. 

V neposlednom rade, novelou zákona o pohrebníctve došlo k úprave časových lehôt, do ktorých musí dôjsť 

k pochovaniu ľudských pozostatkov. V súčasnosti platí, že ľudské pozostatky, ktoré:
 » nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred  

 uplynutím 24 hodín od úmrtia (časová výnimka z dôvodu vykonania pitvy ostáva platná v znení ako  

 do účinnosti novely),

 » sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia. 

 » sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služba môže  

 v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty. 

Zákonodarca taktiež novelou zákona o pohrebníctve doplnil povinnosť obce, ktorá musí vždy pri umiestňovaní 

nového pohrebiska zohľadňovať jeho pietny charakter. Podľa dôvodovej správy je účelom tohto ustanovenia 

zabezpečiť, aby zbytočne nedochádzalo k vzájomnému približovaniu obytnej zóny a pohrebiska v snahe 

predchádzať rušivému vplyvu hlučných činností na pietny charakter pohrebiska.
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Obec/Mesto ................................  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 č....... o ochrannom pásme pohrebísk na území obce/mesta 

..........................

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1. Obec/Mesto ................................ 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 ....... m od hranice pozemku každého pohrebiska umiestneného 

na území obce/mesta .......................... (prípadne určiť pre každé pohrebisko individuálne)

Článok 3

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska

1. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce/mesta ..........................  sa nesmú 

povoľovať a umiestňovať stavby a budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom 

(uvedený zákaz je len príkladom, je na obci určiť si vlastné pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a 

stavieb v ochrannom pásme pohrebiska)

Príloha č. 1
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Článok 4

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

1. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce/mesta ..........................  nie je možné bez 

súhlasu obce/mesta .......................... 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.

(uvedené zákazy sú len príkladom, je na obci určiť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať 

počas pohrebu)

Článok 5

Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním čl. 4 tohto VZN vykonávajú:

 a) poverení zamestnanci obce/mesta ..........................,

 b) obecná / mestská polícia.

 (je na obci si určiť, kto z vyššie uvedených v písm. a) a b) môže vykonávať dozor nad dodržiavaním čl.  

 4 tohto VZN)

2. Porušenie ustanovenia čl. 4 tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1. 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené obecným/mestským zastupiteľstvom v .........................  dňa ............................ a 

nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce/mesta.

      podpis starostu / primátora 

 1Najmä: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
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Zmeny Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov účinné od 1.1.2020

V roku 2019 boli prijaté 3 novely ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“). Obcí a miest sa od 

1.1.2020 týkajú najmä tieto zmeny: 

1) V ústavnom zákone došlo k zmene vo výpočte verejných funkcionárov, kedy sa samostatne ako verejný 

funkcionár uvádza starosta obce a samostatne primátor mesta (pôvodne bol ako verejný funkcionár uvedený 

iba starosta, pričom sa ustanovenia zákona aplikovali rovnako na starostu a primátora). Podľa dôvodovej 

správy bolo toto rozdelenie starostov a primátorov, a s tým spojené aj niektoré rozdiely v ich povinnostiach, v 

zákone vykonané s ohľadom na zodpovednosť primátorov miest s nakladaním s majetkom vysokej hodnoty. 

2) Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy primátori miest už oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov podľa čl. 7 ústavného zákona nebudú podávať komisii mestského zastupiteľstva 

zriadenej podľa ústavného 

zákona, ale určenému výboru 

Národnej rady SR – Výbor NR 

SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

Starostovia obcí a poslanci 

mestských zastupiteľstiev budú 

oznámenia naďalej podávať 

príslušnej komisii obecného/

mestského zastupiteľstva 

zriadenej podľa ústavného 

zákona. 

3) Zákaz podnikať, s výnimkou 

výkonu povolania, ktoré môže 

vykonávať len fyzická osoba 

za zákonom ustanovených 

podmienok sa, ako aj podľa doterajšej právnej úpravy, nevzťahuje na starostov obcí. Zákaz podnikania sa 

od 1.1.2020 vzťahuje na primátorov miest. V prípade, ak k 1.1.2020 primátor vykonáva činnosť, funkciu 

alebo zamestnanie, ktoré sú od 1.1.2020 nezlučiteľné s funkciou primátora, je povinný do 31.01.2020 

vykonávanie tejto funkcie, činnosti alebo zamestnania ukončiť alebo vykonať zákonný úkon smerujúci k 

ukončeniu.

4) Do zákona bola doplnená povinnosť verejného funkcionára, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o 

veci, na ktorej má osobný záujem, oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec nielen pred vystúpením 

na rokovaní, ale aj pred hlasovaním o tejto veci. 
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5) Predlžuje sa lehota na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do 

30. apríla každého kalendárneho roka. Pôvodne bol termín na podávanie oznámenia do 31. marca.

6) V podávanom oznámení sa ako nový údaj uvádza popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár 

prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného 

darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum 

jeho prijatia.

7) Podľa novej právnej úpravy sa k oznámeniu funkcií, činností a majetkových pomerov neprikladá 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní, ale kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za 

predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové účely. 

8) Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov sa podáva na tlačive určenom v prílohe  ústavného 

zákona (toto tlačivo 

tvorí aj prílohu tohto 

newslettera). 

9) Orgány, ktorým sa 

oznámenie funkcií, 

činností a majetkových 

pomerov podáva 

tlačivo zverejňujú 

na svojom webovom 

sídle. Tj. obce a 

mestá sú povinné 

tlačivo zverejniť na ich 

webovom sídle. 

9) Podľa novej 

právnej úpravy je 

komisia obecného 

a mestského zastupiteľstva (resp. zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach) povinná 

oznámenia podané poslancami a starostami  zverejňovať na webovom sídle obce, mesta, mestskej časti 

počas výkonu verejnej funkcie. Osobné údaje funkcionára sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko 

a verejná funkcia, ktorú vykonáva. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, je 

informácie o podaných oznámeniach povinná poskytnúť každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom 

zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Povinnosť zverejnenia sa nevzťahuje na:

a)  údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých deti žijúcich s verejným 

funkcionárom v spoločnej domácnosti,

b)  údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, 

ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch. 

Tlačivá sú dostupné aj na webe NRSR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare















































Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Newsletter je súčasťou projektovej aktivity "Včasná intervencia" v rámci Národného projektu 
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.

Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: JUDr. Katarína Mrázová
Expert projektovej aktivity: Mgr. Lucia Zaťková   

https://npmodmus.zmos.sk
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