
 

 

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

  
NÁVRH 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA  
predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na 

území mesta Trnava 
 

Návrh schválený na rokovaní mestskej rady dňa: 23.6.2020 
  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa 
ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 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 VZN sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta 
Trnava, ktorý je uvedený v prílohe tohto VZN. 

 

Čl. 2 

Zrušuje sa VZN č. 452 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na 
území Mesta Trnava  a VZN č. 497 ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového 

poriadku pohrebísk na území mesta Trnava, schváleného VZN č. 452. 

Čl. 3 

Platné nájomné zmluvy na hrobové miesta uzatvorené pred účinnosťou tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia zostávajú v platnosti v terajšom znení do doby 

uplynutia doby nájmu, alebo do zmeny nájomcu hrobového miesta 

 

Čl. 4 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie platí pre všetky pohrebiská na území mesta, 

pre súčasných i budúcich prevádzkovateľov pohrebísk. 

Čl. 5 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2020. 

              JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                   primátor mesta Trnava 



 

Príloha VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
mesta Trnava 

 

Prevádzkový poriadok  
pohrebísk na území mesta Trnava 

 
Čl. 1  

Úvodné ustanovenie 

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebísk na území mesta Trnava, ktorých 

je mesto vlastníkom, resp. správcom. Prevádzkový poriadok riadi všetky činnosti na pohrebisku, 

upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách a v domoch smútku, povinnosti 

prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebných na zabezpečenie 

prevádzky pohrebiska, povinnosti nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebísk, cenník 

služieb a nájomného za hrobové miesta.  

 

Čl. 2  

Rozsah pôsobnosti 

Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebiská na území Mesta Trnava, a to: 

a) Pohrebisko Kamennej ceste, 

b) Pohrebisko na Ulici Terézie Vansovej, 

c) Pohrebisko na Nitrianskej ceste, 

d) Pohrebisko v m. č. Modranka. 

 

Čl. 3  

Prevádzkovateľ pohrebiska 

1. Prevádzkovateľom pohrebísk je Mesto Trnava. 

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk: 

Prevádzkovateľ pohrebiska: Mesto Trnava 

Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 

Sídlo: Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava 

IČO: 00313114 

DIČ: 2021175728 

 

Čl. 4  

Druhy hrobových miest na pohrebisku 

Na pohrebiskách sú poskytované tieto hrobové miesta: 

a) hrob, 

b) hrobka, 

c) urnové miesto, 

d) urnová schránka v kolumbáriu. 

 

Čl. 5  

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby: 

a) správa pohrebiska a domu smútku, 

b) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 



 

c) vykonávanie exhumácie, 

d) nájom hrobových miest, 

e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

f) plánovanie a vytváranie nových hrobových miest, 

g) poskytovanie obradnej miestnosti na vykonávanie smútočných obradov, 

h) údržba cintorínskej zelene, 

i) údržba komunikácií -  prístupových ciest a chodníkov v areáloch pohrebísk vrátane zimnej  

 údržby, 

j) zabezpečenie zvozu odpadu v areáloch pohrebísk na jedno miesto, 

k) zabezpečenie udržiavania vojnových hrobov, hrobov zapísaných do zoznamu 

pamätihodností a hrobov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, 

l) zverejňovanie informácií na pohrebiskách na mieste obvyklom. 

2. Stráženie pohrebiska nie je súčasťou služieb poskytovaných na pohrebisku. 

3. Čistenie hrobových miest prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva. 

 

Čl. 6  

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi uzavretím nájomnej zmluvy 

s prevádzkovateľom pohrebiska. 

2. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu tretej osobe.  

3. Nájomca je povinný 

a) užívať hrobové miesto podľa zákona o pohrebníctve, tohto nariadenia, nájomnej zmluvy 

a pokynov prevádzkovateľa, 

b) platiť nájomné za hrobové miesto v súlade s nájomnou zmluvou, 

c) platiť za služby poskytované na pohrebisku podľa platného cenníka, ktorý je prílohou tohto 

nariadenia, 

d) bez zbytočného odkladu písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny 

údajov potrebných na vedenie evidencie,  

e) zabezpečovať čistotu a údržbu hrobového miesta a jeho príslušenstva na vlastné náklady, 

udržiavať v poriadku bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta, 

f) udržiavať hrobové príslušenstvo v takom stave, aby neohrozovalo iných návštevníkov 

alebo okolité hrobové miesta, 

g) odstraňovať z hrobového miesta zvädnuté kvety, znehodnotené vence, odpad zo sviečok 

a ďalšie predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska, 

h) pri údržbe hrobového miesta nezasahovať do jeho okolia (napríklad zhotovovaním 

spevnených povrchov, výrubom alebo orezom stromov a kríkov, vysádzaním stromov 

a kríkov a pod.) a nezasahovať ani do iných hrobových miest a príslušenstva, 

i) udržiavať čistotu verejných priestranstiev a nepoškodzovať verejné zariadenia pohrebiska, 

j) ukladať odpad vznikajúci pri bežnej údržbe hrobového miesta a jeho príslušenstva do 

kontajnerov na to určených, 

k) označiť hrobové miesto spôsobom určeným prevádzkovateľom. 

4. Ak je hrobové príslušenstvo v nevyhovujúcom stave alebo ohrozuje vedľajšie hroby alebo 

bezpečnosť návštevníkov, je nájomca povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu na vlastné 

náklady. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť 

zistené nedostatky na náklady nájomcu. 

5. Montáž, demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je 

nájomca povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska. 

 



 

 

Čl. 7  

Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

1. Okrem povinností určených zákonom je prevádzkovateľ pohrebiska povinný 

a) zabezpečovať prevádzku a údržbu pohrebiska, 

b) zabezpečovať služby pohrebiska podľa čl. 5 

c) viesť účtovnú evidenciu za poskytované služby podľa cenníka služieb, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tohto VZN, 

d) viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebiskách, 

e) 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. 

f) 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. 

g) poskytnúť priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, čisté a upravené 

podľa dohody s obstarávateľom pohrebu, 

h) zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu. 

2. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

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 alebo výzdoby.  

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený kontrolovať všetky subjekty vstupujúce 

a vychádzajúce z areálu pohrebiska.  

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary 

a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska. 

 

Čl. 8  

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

1. Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať tento 

prevádzkový poriadok a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. Sú povinní správať sa primerane 

k piete miesta a zachovávať pokoj a dôstojnosť pohrebiska. 

2. V priestoroch pohrebiska a v domoch smútku je zakázané: 

a) správať sa hlučne a nedôstojne, 

b) požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, taktiež vstupovať pod ich vplyvom, 

c) fajčiť, 

d) vodiť psov a iné zvieratá, 

e) odkladať odpady mimo miest na to určených, 

f) jazdiť na bicykli a iných podobných prostriedkoch (korčule, kolobežky, skateboard a pod.), 

g) poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenie pohrebiska, zeleň. 

3. Motorové a iné vozidlá (s výnimkou vozíkov invalidných občanov) môžu na pohrebisko 

vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Každý vjazd 

prevádzkovateľ eviduje a kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením. 



 

4. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba: 

a) na dopravu rakiev s ľudskými pozostatkami do domu smútku, na vykonanie pohrebného 

obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia, 

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú 

úpravu hrobového miesta, 

c) na dopravu nevládnych alebo telesne postihnutých osôb. 

5. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, 

je nutné dodržiavať dopravné značenie umiestnené v areáli pohrebiska prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

6. Rozsvecovanie kahancov a sviečok na pohrebisku je možné len na hrobových miestach a na 

iných miestach určených prevádzkovateľom pohrebiska tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo 

požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať požiarne predpisy zo zákona č. 314/2001 Z. 

z. o ochrane pred požiarmi. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska 

rozsvecovanie sviečok a kahancov a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

7. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad. 

8. Je zakázané obmedzovať priechodnosť komunikácií a uličiek medzi hrobmi, taktiež ukladanie 

nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových miest. 

9. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými osobami 

vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktorý tvorí vybavenosť 

pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, 

s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska,  s jeho predchádzajúcim 

súhlasom. 

10. Zakazuje sa na pohrebisku rozširovať politickú, náboženskú a inú propagáciu. 

11. Vysádzať na pohrebisku stromy, kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať podobné úpravy je 

zakázané. 

Čl. 9 

Prevádzková doba pohrebiska 

1. Prevádzková doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti. Prevádzkovateľ 

je oprávnený v odôvodnených prípadoch prevádzkovú dobu pohrebiska zmeniť, dočasne 

zakázať alebo obmedziť (napr. počas vykonávania terénnych úprav, exhumácie, slávnostného 

kladenia vencov alebo počas mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok) a ak by 

nebolo možné zabezpečiť riadnu a bezpečnú prevádzku pohrebiska. 

2. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas určenej prevádzkovej doby. Návštevníci 

pohrebiska sú povinní do konca prevádzkovej doby včas opustiť pohrebisko bez osobitného 

upozornenia. 

3. Prevádzková doba pohrebiska je 

- v letnom období od 1. apríla do 30. septembra - od 7.00 h do 21.00 h 

- v zimnom období od  1. októbra do 31. marca – od 7.00 h do 19.00 h 

- v období od 26. októbra do 10. novembra a počas vianočných sviatkov – 7.00 h do 22.00 h 

 

 

 

 

 

Čl. 10 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

1. S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.  



 

2. Spôsob ukladania: 

a) cintorín na Kamennej ceste – pochovávanie do hrobu, uloženie urny do hrobového miesta, 

uloženie urny do urnového miesta, uloženie urny do kolumbária, uloženie rakvy alebo urny 

do hrobky,  

b) cintorín na ul. Terézie Vansovej - pochovávanie do hrobu, uloženie urny do hrobového 

miesta, uloženie urny do urnového miesta, uloženie rakvy alebo urny do hrobky, 

c) evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste - pochovávanie do hrobu, uloženie urny do 

hrobového miesta, uloženie urny do urnového miesta, uloženie rakvy alebo urny do 

hrobky, 

d) cintorín v m. č. Modranka - pochovávanie do hrobu, uloženie urny do hrobového miesta, 

uloženie urny do urnového miesta, uloženie rakvy alebo urny do hrobky. 

3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v zákone 

o pohrebníctve (§ 19). 

4. Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú v urne do hrobového miesta, do urnového miesta, do 

kolumbária alebo do hrobky. 

5. Na vybudovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva na pohrebisku alebo úpravy už 

existujúceho príslušenstva (hrobu, náhrobku, hrobky, obruby, lavičky a pod.) je nevyhnutné 

písomné povolenie prevádzkovateľa pohrebiska. 

6. Pri vyhotovení hrobového príslušenstva na prenajatom hrobovom mieste alebo pri jeho úprave, 

sa musí nájomca riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.  

7. V novej časti pohrebiska sa kopú zásadne prehĺbené hroby do hĺbky min. 220 cm, prípadne 

dvakrát prehĺbené do hĺbky min. 270 cm. 

8. Miesto na pochovanie určuje prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom mieste majú pozostalí 

právo uložiť do zeme telo zosnulého, zriadiť hrob a upraviť jeho povrch za podmienok 

určených prevádzkovateľom pohrebiska. 

9. Rozlúčkový obrad vykoná ten, koho si obstarávateľ pohrebu objedná. 

10. Termíny pohrebov a posledných rozlúčok určuje prevádzkovateľ pohrebiska. V sobotu, 

nedeľu a sviatky sa nepochováva. 

 

Čl. 11  

Dĺžka tlecej doby a exhumácia  

1. Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov od pochovania. 

2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 

primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu. 

3. Vykonávanie exhumácie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. S ľudskými ostatkami bude 

manipulované dôstojne, prenášané budú v rakve a pochované alebo spopolnené budú v čo 

najkratšej dobe.  

4. Exhumácia ostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený prístup pre 

náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích hodín.   

 

 

 

 

 

Čl. 12  

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v súlade so zákonom. Evidencia 

pozostáva z 



 

a) evidencie prevzatých ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktorá obsahuje údaje 

určené zákonom, 

b) evidencie hrobových miest, vrátane evidencie vojnových hrobov, hrobov zapísaných do 

zoznamu pamätihodností a hrobov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, 

c) evidencie prevádzkovania pohrebiska. 

2. Evidenciu hrobových miest  a úhrad nájomného za hrobové miesta vedie prevádzkovateľ 

pohrebiska v elektronickej a grafickej podobe. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska na požiadanie umožní nahliadnuť do plánu miest na pochovávanie. 

 

Čl. 13  

Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu 

1. Odpad z hrobového miesta je nájomca hrobového miesta a návštevník povinný odniesť do 

kontajnerov a zberných nádob na to určených. 

2. Po skončení kamenárskych prác sú nájomca hrobového miesta alebo ním poverená kamenárska 

firma povinní na vlastné náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný 

materiál mimo pohrebiska, v žiadnom prípade nesmú na tento účel použiť kontajnery 

nachádzajúce sa na pohrebisku. 

3. Do kontajnerov v areáli pohrebiska je zakázané umiestňovať domový odpad. 

4. Nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na pohrebisku, zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

Čl. 14  

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 prevádzkovateľa pohrebiska. 

4. Deratizácia priestorov v dome smútku sa vykonáva dvakrát ročne.  

 

Čl. 15  

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si obstarávateľ pohrebu dohodol zabezpečenie 

a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa posudzuje 

vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako zabezpečovateľ týchto služieb. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako zabezpečovateľ pohrebného obradu je povinný: 

a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov 

a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska, 

b) pravdivo informovať obstarávateľa pohrebu o činnostiach, ktoré pohrebná služba môže 

poskytovať v zmysle zákona o pohrebníctve, 

c) pochovanie, t.j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu/hrobky 

alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými 

prostriedkami, 

d) vždy pred vstupom na pohrebisko sa musí dohodnúť s prevádzkovateľom pohrebiska na 

príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko a evidencie zosnulých.  

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstúpiť do priestorov pohrebiska mimo 

prevádzkových hodín pohrebiska len vo výnimočných prípadoch a na základe výslovného 

súhlasu prevádzkovateľa; na tento vstup nie je právny nárok. 



 

Čl. 16  

Podmienky vykonávania kamenárskych a iných remeselných prác na pohrebisku 

1. Fyzické a právnické osoby, ktoré budú na pohrebisku vykonávať kamenárske a iné remeselné 

práce, sú povinné najneskôr pred prvým začatím prác predložiť písomný súhlas nájomcu na 

vykonávanie prác na hrobovom príslušenstve. 

2. Vykonávanie kamenárskych a iných remeselných prác je zakázané mimo prevádzkovej doby 

pohrebiska, v dňoch pracovného pokoja, počas štátnych a cirkevných sviatkov. 

3. Od 26. októbra do 10. novembra je zakázaný vstup kamenárskych firiem s motorovými 

vozidlami do areálu pohrebiska. 

4. Kamenárske práce sa na pohrebiskách v čase konania posledných rozlúčok so zosnulými 

nevykonávajú. Práce treba ukončiť hodinu pred obradom. Harmonogram posledných rozlúčok 

je k dispozícii v kancelárii správy cintorínov.  

5. Poskytovanie kamenárskych služieb v sobotu je potrebné nahlásiť v kancelárii správy 

cintorínov vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom, najneskôr posledný pracovný deň 

v týždni počas úradných hodín, v opačnom prípade nebude vstup v sobotu umožnený.  

6. Vymeranie betónového základu na hrobe je treba dohodnúť v kancelárii správy cintorínov 

osobne alebo telefonicky v pracovné dni počas úradných hodín, minimálne 1 deň pred 

plánovanou betonážou. 

7. Je nevyhnutné dodržiavať technické podmienky určené prevádzkovateľom pohrebiska a po 

vykonaní prác uviesť stav susedných hrobov do pôvodného stavu. 

8. Mimo hrobového miesta je zakázané  betónovať, klásť dlažbu, vysádzať rastliny a klásť 

akékoľvek prekážky prístupu k hrobom. 

9. Je nutné vykonať opatrenia na zabránenie neželanému stavu pri čistení hrobového 

príslušenstva vysokotlakovým čističom, t.j. box zo všetkých strán vrátane stropu 

a zabezpečenie odsatia vody, aby sa predišlo rozstrekovaniu vody do okolia a aby neprišlo 

k premočeniu terénu alebo poškodeniu a znečisteniu susedných a okolitých hrobových miest. 

10. Pre pohrebisko na ul. Terézie Vansovej platí nasledovné: na vstup pre kamenárske subjekty 

slúžia dva bočné a jeden zadný vchod, tieto budú otvorené na požiadanie. Hlavný vstup do 

cintorína slúži pre verejnosť, pohrebné služby a pre osoby vykonávajúce smútočný obrad, nie 

pre kamenárske subjekty. Miešanie betónu a zmesí je možné vykonávať len pri zadnom 

vchode do cintorína, t.j. pri kontajneroch. 

11. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je kamenársky subjekt povinný vykonať 

nápravu na vlastné náklady. 

 

 

Cenník cintorínskych služieb 
 

Položka Cena 
(€) 

Chladiareň do 24 h 3,- 

Výkop hrobu – 160 cm – letné obdobie 73,- 

Výkop hrobu – 160 cm – zimné obdobie 85,- 

Výkop hrobu – 220 cm – letné obdobie 92,- 

Výkop hrobu – 220 cm – zimné obdobie 111,- 

Výkop hrobu – 270 cm – letné obdobie 112,- 

Výkop hrobu – 270 cm – zimné obdobie 131,- 

Odvoz zeminy – hrob pri chodníku 15,- 

Odvoz zeminy – ťažko prístupný hrob 24,- 

Výkop detského hrobu – letné obdobie 44,- 

Výkop detského hrobu – zimné obdobie 62,- 

Výkop na uloženie urny 16,- 



 
Exhumácia do 5 rokov 233,- 

Exhumácia nad 5 rokov 146,- 

Exhumácia nad 10 rokov 50,- 

Prenájom obradnej miestnosti  – pohrebisko na Kamennej ceste 80,- 

Manipulačný poplatok – smútočný obrad na pohrebisku T. Vansovej 40,- 

Manipulačný poplatok – smútočný obrad na pohrebisku na Nitrianskej 
ceste 

40,- 

Manipulačný poplatok – smútočný obrad na pohrebisku Modranka 40,- 

Likvidácia kvetinových darov 13,- 

Povolenie – vytýčenie základu 7,- 

Jednorazový vstup motorového vozidla do cintorína 3,- 

Celoročný vstup motorového vozidla do cintorína 34,- 

 
Cenník prenájmu hrobových miest 

 

Typ hrobového miesta Nájomné na 10 rokov 
(€) 

1-hrob 50,- 

2-hrob 80,- 

3-hrob 110,- 

4 hrob 140,- 

5 hrob 170,- 

6 hrob 200,- 

7 hrob 230,- 

Detský hrob 26,- 

Urnové miesto do zeme 26,- 

Urnové miesto v urnovej stene 26,- 

Hrobka za každý začatý meter štvorcový 20,- 

 
Dôvodová správa  

 

Dňom 31.5.2020 skončila platnosť koncesnej zmluvy, na základe ktorej 
prevádzkovala pohrebiská na území mesta Trnava spoločnosť Rigstav s.r.o. a od 

1.6.2020 začalo prevádzkovať pohrebiská priamo Mesto Trnava. Na základe 
zmeny prevádzkovateľa je nutné VZN č. 452 v znení VZN č. 497 zrušiť a schváliť 
nové VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 

Trnava. V zmysle § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve návrh VZN 
obsahuje všetky náležitosti ustanovené  v ods. 1tohto zákona.   

Súčasťou prevádzkového poriadku je aj cenník cintorínskych služieb, 

ktorý bol oproti pôvodnému VZN upravený tým, že v novom VZN sú uvedené 
výlučne služby súvisiace s prevádzkovaní pohrebísk a ceny boli upravené 

prevažne iba zaokrúhlením. V položke „Prenájom obradnej miestnosti  – 
pohrebisko na Kamennej ceste“ prišlo k zníženiu sadzby, nová sadzba 
odzrkadľuje náklady spojené s prevádzkou priestorov, ktoré sú využívané pri 

smútočných obradoch pozostalými.  Taktiež položky  „Manipulačný poplatok – 
smútočný obrad na pohrebisku T. Vansovej, Nitrianskej ceste a Modranke“ boli 

upravené podľa reálnych nákladov spojených s prevádzkou týchto priestorov. 
Ceny za prenájom hrobových miest boli naposledy upravené v roku 2015, 

 základná cena za jednohrob je upravená zaokrúhlením na celé desiatky a  

každé ďalšie navýšenie hrobového miesta o 1 hrob (2-hrob, 3-hrob,...) je 
základná cena navýšená o jednotnú sadzbu 30 eur. 



 

Mesto Trnava 
Mestský úrad v Trnave 

 
Odbor: komunálnych a cintorínskych služieb 

 
 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 

Trnava 
predložený na rokovanie Mestskej rady mesta Trnava, konanej dňa 23.6.2020. 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN:    09.06.2020                      
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 18.06.2020 

Počet predložených pripomienok: 4   
 
Por.č Predkladateľ Text pripomienky Návrh: A/N * Zdôvodnenie návrhu Stanovisko mestskej rady 

k uplatnenej pripomienke 
a jeho odôvodnenie 

1.  Porada vedenia Pod názvom Prevádzkový poriadok pohrebísk na 

území mesta Trnava doplniť vetu „schválený 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č. 

... zo dňa 30.6.2020“. 

A Prevádzkový poriadok  bude 
v zmysle § 18 zák. č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve verejnosti prístupný 
na mieste obvyklom na pohrebisku 
– z tohto dôvodu je žiadúce, aby pod 
názvom bola informácia, kedy 
a kým bol prevádzkový poriadok 
schválený. 

MR sa stotožnila 
s odporúčaním spracovateľa 
materiálu a pripomienku 
odporúča akceptovať. 

2.  Porada vedenia V prevádzkovom poriadku v čl. 3 ods. 2 zmeniť  

znenie „Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, 

LL.M., primátor“ na „Štatutárny zástupca: 

primátor mesta“. 

A VZN sa nemusí meniť pri zmene 
štatutára 

MR sa stotožnila 
s odporúčaním spracovateľa 
materiálu a pripomienku 
odporúča akceptovať. 

3.  Porada vedenia Doplniť do Cenníka cintorínskych služieb položku 

„Poplatok za obrad občianskeho pohrebu“  20,- € 

A Uvedená položka bola účtovaná pri 
civilnom obrade v zmysle príkazu 
primátora č. 14/2015, ktorým sa 
stanovujú zásady odmeňovania 
účinkujúcich na spoločenských 
obradoch a slávnostiach mesta 

MR sa stotožnila 
s odporúčaním spracovateľa 
materiálu a pripomienku 
odporúča akceptovať. 

 



 

Trnava i materiálne zabezpečenie 
akcií mesta Trnava. Klient musel 
uvedený poplatok uhradiť 
v pokladnici mesta, doplnením do 
cenníka cintorínskych služieb bude 
môcť klient uhradiť poplatok priamo 
pri vybavovaní pohrebu. 

4.  Porada vedenia Doplniť na konci prevádzkového poriadku vetu: „V 

prípade ak pochovanie mŕtveho zabezpečuje 

v zmysle § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve obec, položky z cenníka 

cintorínskych služieb a cenníka prenájmu 

hrobových miest  sa nebudú uplatňovať.“ 

A Pri sociálnych pohreboch 
(pochovanie ľudí bez domova, ľudí, 
ktorých príbuzní nemajú finančné 
prostriedky na ich pochovanie,...) 

zabezpečuje pohrebné aj cintorínske 
služby Mesto Trnava na náklady 
Mesta Trnava. 

MR sa stotožnila 
s odporúčaním spracovateľa 
materiálu a pripomienku 
odporúča akceptovať. 

 
* uveďte len A = návrh na prijatie pripomienky príp. N = návrh na jej zamietnutie 
 

 

Spracoval: Ing. Zuzana Bodišová 
Dňa 24.6.2020 

 
 
 



 

 

Finančná komisia Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava 

 

 

Výpis zo zápisnice 

 
z 9. zasadnutia Finančnej komisie mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

konaného dňa 22. júna 2020 o 16,00 hodine na Trhovej ulici č. 3, v miestnosti č. 142 

 
 
 

Uznesenie FK MZ č. 50: 

 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu „Návrh VZN 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava“ odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 

 

Hlasovanie členov FK MZ:  5 za / 0 proti / 0 zdržal sa  

 

 

 

                                                                                 Ing. Peter Šujan, v.r. 

                                                                                     predseda FK MZ 
 

 


