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Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 7 zák. £. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, 
ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica (ďalej 
VZN).

§1
Účel nariadenia

Týmto VZN Mesto Banská Bystrica určuje šírku ochranného pásma pohrebísk na území mesta 
Banská Bystrica a stanovuje pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb 
v ochrannom pásme a pre činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas 
pohrebu.

§2
Určenie šírky ochranného pásma pohrebísk na území mesta

1. Pre všetky pohrebiská na území mesta Banská Bystrica sa určuje šírka ochranného pásma 
50 m od hranice pozemku pohrebiska.

2. Určená šírka ochranného pásma v ods. 1 tohto ustanovenia je v súlade s ochrannými 
pásmami pohrebísk uvedenými v platnom ÚPN mesta Banská Bystrica.

3. Územie pre ustanovenie ochranných pásiem pohrebísk predstavujú katastrálne územia 
Banská Bystrica, Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, 
Podlavice, Pršianska Terasa, Rad vaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, 
Šalková, Uhlisko a Uľanka.

§3
Pravidlá pre umiestňovanie budov a stavieb v ochrannom pásme a pre činnosti

vykonávané v ochrannom násme 1 2

1. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré 
poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom v zmysle záväznej časti platného Územného 
plánu mesta Banská Bystrica.

2. Vzhľadom na pietny charakter pohrebiska sú počas konania pohrebov a cirkevných obradov 
v ochrannom pásme zakázané nasledujúce činnosti: kosenie, pílenie, stavebné činnosti, 
oslavy a iné podujatia, pri ktorých je hluk, akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného 
slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh pohrebu, pietneho aktu alebo iného cirkevného aktu 
alebo obradu.
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Kontrola a sankcie.

1. Kontrola dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica.

2. PoruSenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1

§5

Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 04.02.2020 
uznesením £. 399/2020-MsZ a nadobúda účinnosť 31.03.2020.

Ján Nosko 
primátor mesta 
Banská Bystrica
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1 Zák.C. 131/2010 Z.z, o pohrebníctve v znení neskorSích predpisov


