
 
       

 
 

                     
               MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA         

 

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č.452 
 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk 

na území Mesta Trnava  
 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm. f) a §6 ods.1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §18 ods.2 zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava 

 

 
Čl. 1 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská 

na území mesta Trnava, ktorý je uvedený v prílohe tohto VZN. 

 

 

Čl.2 

 

Zrušuje sa VZN č.372, ktorým sa ruší VZN č.251 o správe a prevádzkovaní cintorínov na 

území mesta Trnavy 

 

 

Čl.3 

Účinnosť 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.12.2015 

 

 

 

               JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                   primátor mesta Trnava 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 10.11.2015 

Vyvesené dňa 12.11.2015 

 



 

 

Príloha VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na 

území mesta Trnava 

 

 

Prevádzkový poriadok 
pre pohrebiská na území mesta Trnava 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 
Prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebísk na území mesta Trnava , ktorých 

je mesto vlastníkom, resp. správcom na základe osobitných zmlúv. Prevádzkový poriadok sa 

vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska,  na nájomcov, obstarávateľov pohrebov, na 

poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 
a/ ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telá, 

b/ ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 

c/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku alebo 

uloženie urny s popolom na pohrebisku, 

d/ spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ostatkov v krematóriu, 

e/ verejné pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 

f/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo 

miesto na uloženie urny, 

g/ konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú, 

h/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu, 

i/ hrob je priestor v zemi, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a zasype sa 

vykopanou zeminou, 

j/ hrobka, alebo krypta je priestor, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého, a je 

zhotovená z betónu alebo muriva, 

k/ nájomca je osoba, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto na 

pohrebisku, 

l/ obstarávateľ je osoba, ktorá zariaďuje pohreb, 

 

m) prevádzkovateľ pohrebiska  je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, 

zabezpečujúca služby súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk, 

n) tlecia  doba  je doba počas ktorej musí byť telo zomrelého v zemi alebo hrobke minimálne 

po dobu 10 rokov. 

 

 

 



 

Čl. 3 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska. 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje: 

- povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti  

potrebných na zabezpečenie prevádzky pohrebiska , 

- spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest pochovávania, 

- evidenciu pohrebiska, 

- spôsob užívania hrobových miest ich označenie a údržbu, 

- režim údržby, čistoty a dezinfekcie pohrebiska, 

- správanie sa návštevníkov pohrebiska   na pohrebisku a zachovanie 

dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska 

a obradných siení, 

- vstup na pohrebisko pre verejnosť, 

- zrušenie pohrebiska, 

- cenník služieb, 

 

Čl. 4 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:  

 

1. Zabezpečovať správu márnice, domu smútku a výkopové práce súvisiace 

s pochovávaním alebo exhumáciou. 

2. Vkladať rakvy a urny s telesnými pozostatkami zomrelých do hrobov, hrobiek 

a urnových miest. 

3. Vykonávať úpravu zemných hrobov navŕšením zeminy po zasypaní jamy zeminou 

a osadzovať drevené kríže. 

4. Vykonávať exhumáciu. 

5. Vykonávať  správu pohrebiska, márnice a domu smútku. 

6. Vykonávať  údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

7. Vykonávať rozlúčkový pohrebný obrad v obradnej sieni na pohrebiskách a previesť 

zomrelého  v rakve od obradnej siene k miestu pochovania. 

8. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí 

rakvy pred pochovaním. 

9. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a umožniť pri smútočných 

obradoch účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavovanou vôľou obstarávateľa 

pohrebu. 

10. Prepožičať hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto 

prevádzkovým poriadkom. 

11. Viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na 

pohrebiskách a písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za 

ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu je známa adresa. 

12. Písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu 

je známa adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na 

pohrebisku. 

13. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup 

k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem 



prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie 

pohrebiska resp. nevyhnutnú úpravu hrobového miesta z dôvodu jeho havarijného 

stavu. O takomto pripravovanom alebo uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ 

pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

14. Ak prevádzkovateľ zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, 

tleciu dobu primerane predĺži a na tento účel si vyžiada posudok regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva / ďalej len „úrad“/, na základe tohto posudku upraví 

prevádzkový poriadok pohrebiska. 

16.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby 

vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého 

s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým 

poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov určeným prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

17.Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať obec o zákaze pochovávania. 

 

Čl. 5 

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 

 
1. Hrob na ukladanie  ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

a/ hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov  

    najmenej 1,6 m , pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, 

b/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej  

0,3 m, iná vzdialenosť pomocných plôch okolo hrobov a hrobiek musí  byť dojednaná 

so správcom,  

d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná   

   zeminou vo výške minimálne 1,2 m. 

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, t.j. 

najmenej 10 rokov. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť 

ďalšie ľudské pozostatky, ak ich je možné umiestniť nad úroveň naposledy 

pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 

1 m. 

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými 

ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 

okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

4. Rozlúčkový obrad vykoná ten, koho si objednávateľ objedná. Výkop, zasypávanie 

hrobových miest, prevoz zosnulého od obradnej siene k miestu pochovania, 

pochovávanie, vykonávajú len pracovníci správy pohrebiska. 

5. Urny so spopolnenými pozostatkami zomrelého možno ukladať do urnových miest aj 

do existujúcich hrobov. 

6. V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. musí byť mŕtvy pochovaný: 

a/ ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť 

mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej 

katastrálnom území sa  ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej 

totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. 

b/ ak sa  ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 

hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od  úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 

možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení 

musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 písm. 

h). Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za 

podmienok uvedených v osobitnom predpise 



c/ ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa § 6 ods. 1 povinná bezodkladne 

oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR , alebo príslušnej diplomatickej 

misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec 

nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR alebo 

z príslušnej  diplomatickej misie alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy 

štátnym príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo 

súhlas na ich pochovanie na území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať. 

7. Ak rodič požiada o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého  ľudského plodu, 

správa pohrebiska to umožní. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje  evidencia 

v matrike. 

8. Ľudské ostatky je možné exhumovať na : 

a/ príkaz sudcu alebo prokurátora, 

b/ žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak  obstarávateľ už nežije, alebo 

na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

9. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 9 musí mať písomnú formu a žiadateľ ju podáva 

prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské  ostatky uložené a musí 

obsahovať: 

a/ vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pre 

uplynutím tlecej doby, 

          b/  list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 

         c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú    ľudské ostatky 

uložené na inom pohrebisku. 

         10.  Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. S ľudskými ostatkami bude dôstojne 

manipulované, prenášané budú v rakve a v čo najkratšej dobe pochované do nového 

hrobu alebo spopolnené. 

 11.  Exhumácia ostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený 

prístup pre náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích 

hodín. 

12.  Exhumáciu vykonávajú len pracovníci  správy pohrebiska. 

Čl. 6 
Evidencia pohrebiska 

 

1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať: 

a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 

b/ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, 

c/ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 

pochovania, 

d/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy , ktorého ľudské pozostatky sa uložili 

do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

e/ meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide 

o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide 

o právnickú osobu, 

f/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 

g/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy, 

h) údaje o pochovaní potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu. 

 2.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o : 

a/ zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal, 

b/ zrušení pohrebiska, 

c/ skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka, alebo 

pamätihodnosť obce  podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob. 



2. Prevádzkovateľ na požiadanie umožní nahliadnuť do plánu miest na pochovávanie.  

 
Čl.7 

Nájomná zmluva 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. 

2. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, 

ako po uplynutí tlecej doby. Platba za hrobové miesto sa hradí vždy na 10 rokov 

vopred.  

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože sú 

súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil 

svojim konaním, za odcudzenie časti hrobov, ako aj výzdobu, pretože jej nie je známy 

okruh osôb, ktoré môžu do stavu hrobky zasahovať, vykonávať na nej úpravy 

a zmeny. 

5. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového 

miesta, oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na 

vedenie hrobových miest a dodržiavať ustanovenia . 

7. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva 

k tomuto miestu. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba 

s písomným súhlasom nájomcu. 

8. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej 

nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych 

osôb viac , tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu 

hrobového miesta. 

 

Čl.8 

Označenie hrobov 

 
1. Nájomca je povinný dodržiavať zásady súvisiace so základným         označením hrobu. 

Pod základným označením hrobu sa rozumie uvedenie mena,  priezviska a  dátumu 

narodenia a úmrtia zomrelého na epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríži 

osadenom do zeme v záhlaví hrobového miesta. 

Čl.9 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na 

ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

2.   Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 

vypovedanie nájomnej zmluvy, a to najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy sa má 

hrobové miesto zrušiť.  

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b) sa pohrebisko zruší, 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 



4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 

3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné 

náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.  

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 

3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 

mesiace predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa 

nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na 

pohrebisku. 

6.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 

3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi  najneskôr do dvoch mesiacov po 

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu 

alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 

v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do  jedného roka 

odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr 

do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote 

neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý 

prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa 

príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
1
)  

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 

v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na 

mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri  roky odo dňa, odkedy 

nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu 

príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, 

počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa 

príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť 

obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 

hrobu. 

10. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa 

môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 

Zrušenie vojnových hrobov upravuje Zákon o vojnových hroboch. 

 

 

Čl. 10 

Režim údržby, čistoty  a dezinfekcie 

 
1. Dezinfekcia sa vykonáva umývaním podláh a obkladov v chladiacich zariadeniach, 

v spojovacích chodbách, v obradných sieňach, v šatni a vo WC. 

2. Upratovanie, zametanie a zber odpadu na pohrebiskách sa vykonáva denne a podľa 

potreby. 

3. Všetok komunálny odpad z pohrebiska sa umiestňuje do veľkokapacitných 

kontajnerov, ktoré  odváža na vyprázdnenie zmluvný partner .A.S.A. s.r.o. Trnava.  

4. Deratizácia priestorov v dome smútku sa vykonáva jeden krát ročne. 

 

 

 

                                                 
1
) § 135 Občianskeho zákonníka. 



Čl. 11 

Správanie sa na pohrebisku 

 
1. Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní najmä: 

a/ zachovávať pietu k zomrelým a pozostalým, 

b/ byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to určených, 

c/ nepožadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci 

svojho pracovného zaradenia. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence 

alebo iné  ozdoby na miestach, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska 

a uskladňovať ich pred vyvezením na miestach na to určených. 

3. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a smetný odpad. 

4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len pri hrobovom mieste alebo 

na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne 

poškodenie iných hrobových miest alebo  vybavenosti pohrebiska. V odôvodnených 

prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska rozsvecovanie sviečok a kahancov 

a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

5. Chodníky medzi hrobmi možno používať na iné účely než  komunikačné len so 

súhlasom prevádzkovateľa. 

6. Zostatky materiálu pochádzajúcich z kamenárskych  prác možno vyviezť z pohrebiska 

len na vlastné náklady, nemožno používať kontajnery na odpad 

7. Vykonávať kamenárske a iné práce na pohrebisku, vykonávať demontáž, 

odstraňovanie pomníkov a epitafných dosiek alebo ich súčastí možno vykonávať len 

po písomnom súhlase nájomcu a predchádzajúcom upovedomení prevádzkovateľa. 

V tomto prípade sa neuplatňuje bod 10. 

8. Vysádzať na pohrebisku stromy, kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať podobné 

úpravy možno len s písomným súhlasom prevádzkovateľa, okrem prípadov keď takéto 

úpravy určí vlastník pohrebiska. 

9. Vodiť do areálu pohrebiska psa je zakázané 

10. Vstupovať do areálu pohrebiska motorovým vozidlom možno len s povolením 

prevádzkovateľa 

11. Pred uplynutím zatváracej doby treba pohrebisko opustiť 

12. Na pohrebisku sa treba správať spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nerobiť hluk, 

nerozhadzovať odpadky, nerozsvecovať sviečky a kahance inde než na hrobovom 

alebo na tento účel prevádzkovateľom vyhradenom mieste, nefajčiť, nepoužívať 

alkoholické nápoje a omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zariadenia, objekty 

a zeleň. 

13. Povinnosť súvisiaca s údržbou hrobového miesta sa nesmie evidentne zanedbávať. 

 

 

Čl. 12 

Vstup na pohrebisko 

 
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti počas celého roka nasledovne: 

  

a/ december až február..............................od 08.00 do 18.00 hod. 

b/ marec až máj.........................................od 07.00 do 19.00 hod. 

c/ jún až august..........................................od 07.00 do 21.00 hod. 

d/ september až november.........................od 07.00 do 19.00 hod. 

          e) 26.10. až 10.11. ................................... .od 07.00 do 22.00 hod. 

 



2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo 

obmedziť a to najmä v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku a v čase 

vykonávania exhumácie. 

3. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak 

nedodržujú prevádzkový poriadok. 

4. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané. 

5. Vstup s motorovými vozidlami na cintorín je povolený iba po vyhradených 

komunikáciách, a to: 

a/  na dopravu rakiev s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie 

pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do 

chladiacich zariadení, 

b/  na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov 

a inú úpravu hrobového miesta, 

c/  na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania, 

d/  na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb. 

6. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska 

pomedzi hrobové miesta je zakázaný. 

7. Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či 

je v súlade s vydaným povolením. 

8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebiskách zodpovedajúce dopravné 

značenie. 

9. Okrem uvedených povinností je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími 

pokynmi prevádzkovateľa. 

10. Návštevníci pohrebiska sú povinní opustiť cintorín pred uplynutím zatváracej doby. 

 

 

Čl. 13 

Zrušenie pohrebiska 

 
1. Pohrebisko môže zrušiť len mesto. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej 

doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 

2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v ods. 1 zrušiť len z dôvodov, 

ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku  mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí 

alebo kvality podzemnej vody a z dôvodu verejného záujmu  na základe podnetu 

príslušného orgánu štátnej správy. 

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť   exhumácie 

a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 

miesta na inom pohrebisku. 

4. Ak bolo pohrebisko zrušené, musí nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby 

ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 

5. Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je 

prevádzkovateľom pohrebiska iný ako mesto, je tento povinný odovzdať evidenciu 

pohrebiska mestu. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl.14 

Cenník služieb 

 
Cenník služieb bude zverejnený na informačnej tabuli. 

 

 

 
Služba 

Cena vrátane 

20 % DPH v 

EUR 

1. Chladiareň do 24 hod. – občan mesta 2,92 

2. Chladiareň do 24 hod. – ostatní 7,29 

3. Katafalk – úprava, vystavenie 16,49 

4. Obradná sieň – úprava 3,87 

5. Reprodukovaná hudba 2,43 

6. Obradník 8,73 

7. 
Výkon nosičov rakiev a spustenie rakvy do hrobu, 

hrobky 
19,42 

8. Výkon nosičov pri kremácii 11,62 

9. Výkon nosiča pri uložení urny 5,81 

10. Výkop hrobu – 160 cm – letné obdobie 72,81 

11. Výkop hrobu – 160 cm – zimné obdobie 85,19 

12. Výkop hrobu – 200 cm – letné obdobie 92,22 

13. Výkop hrobu – 200 cm – zimné obdobie 110,98 

14. Výkop detského hrobu – letné obdobie 43,54 

15. Výkop detského hrobu – zimné obdobie 62,02 

16. Výkop na uloženie urny 16,32 

17. Vystavenie a uloženie vencov a kytíc na hrob 2,43 

18. 
Réžia pietneho aktu (vybavenie aktu, evidencia, 

preprava pracovníkov, rovnošaty) 
24,27 

19. Likvidácia kvetinových darov 13,06 

20. Demontáž a montáž rámika 19,42 

21. Demontáž a montáž krycej dosky 24,27 

22. Odvoz zeminy – hrob pri chodníku 14,56 

23. Odvoz zeminy – ťažko prístupný hrob 24,27 

24. Ozvučenie pri hrobe 19,41 

25. Evidencia a uloženie urny 9,72 

26. Exhumácia do 5 rokov 232,94 

27. Exhumácia nad 5 rokov 145,62 

28. Exhumácia nad 10 rokov 48,54 

29. Povolenie – výmena základu 7,29 

30. Jednorázový vstup motorového vozidla do cintorína 2,43 

31. Celoročný vstup motorového vozidla do cintorína 33,99 

32. 
Prenájom obradnej miestnosti v zmysle  zákona č. 

131/2010 Z.z. – Kamenná cesta a Modranka 
152,32* 

33. 
Prenájom obradnej miestnosti v zmysle zákona č. 

131/2010 Z.z. – cintorín T. Vansovej 
108,80* 

34. 
Prenájom obradnej miestnosti v zmysle zákona č. 

131/2010 Z.z. – Evanjelický cintorín 
54,40* 



35. 
Špeciálne chladiace zariadenie so zvýšenými nárokmi 

na hygienu do 24 hod.  
8,00 

36. Prenájom urnového miesta v urnovej stene na 10 r. 26,00 

37. 

Administratívne úkony súvisiace s dohľadaním 

hrobového, urnového miesta a hrobky v evidencii + 

tlač mapy 

0,50 

38. 

Administratívne úkony súvisiace so zmenou nájomcu 

hrobového, urnového miesta a hrobky na pohrebisku 

na základe požiadavky 

5,00 

39. 

Administratívne úkony súvisiace so zrušením 

hrobového, urnového miesta a hrobky na pohrebisku 

na základe požiadavky 

5,00 

40. 
Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy – 

upomienky + platné poštovné 

1,00 + platné 

poštovné 

41 Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe 0,20 

 

*Uvedené ceny sa hradia len v prípade, ak služby poskytuje iný subjekt ako prevádzkovateľ 

pohrebiska 

 

 

V prípade ak prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva cintorínske služby mimo pracovnej doby, 

cez víkendy a sviatky upravuje sa cenník cintorínskych služieb nasledovne: 

a) v sobotu, nedeľu a nadčas navýšenie cien o 25 % 

b) vo sviatok navýšenie cien o 50 % 

 

 

 

Prenájom hrobové miesta na 10 rokov 
Cena vrátane 20 % 

DPH v EUR 

1 hrob 46,79 

2 hrob 78,01 

3 hrob 109,21 

4 hrob 148,21 

5 hrob 174,22 

6 hrob 200,22 

7 hrob 226,34 

Detský hrob 26,00 

Urnové miesto do zeme 26,00 

Hrobka za každý začatý meter 18,20 

 

Čl. 15 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta  Trnava zo dňa 27.10.2010. 

 

 

 

 



 

Čl. 16 

Prechodné ustanovenie 

 
Platné nájomné zmluvy na prenájom hrobového miesta uzatvorené pred účinnosťou tohto 

Prevádzkového poriadku zostávajú v platnosti v terajšom znení do doby uplynutia doby 

nájmu. 

 

 

 

Čl. 17 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Pre pohrebníctvo platí zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

2. Tento prevádzkový poriadok platí pre všetky pohrebiská na území mesta, pre 

súčasných i budúcich prevádzkovateľov. 

 

 

 

Čl. 18 

Účinnosť 

 
Tento prevádzkový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava  dňa 

10.11. 2015 a nadobúda účinnosť 1. decembra 2015. 

 

 

 

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v.r .                     Vladimír Rigo, Rigstav s.r.o., v. r. 

           primátor mesta                                              prevádzkovateľ pohrebísk 

    

    

 

 

 

 
 


