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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA  

MESTA SENEC 
 

Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1  v spojení s ustanovením § 4 ods. 3, písm. f) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  § 18 ods. 2 zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákona“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN): 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
  Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejno-technických 
zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo ukladanie ich spopolnených 
pozostatkov vyžaduje, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá 
ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa súčasne dodržiavali všetky záväzné právne predpisy. 
 

Článok  2 
Predmet úpravy 

 
1. Mesto Senec, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/ 90 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pri výkone samosprávy vykonáva správu 
pohrebiska (mestského cintorína). 

2. Mesto Senec (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“)   spravuje a prevádzkuje 
pohrebiská, cintorín 1 na Bratislavskej ul., cintorín 2 na Boldockej ceste a cintorín na 
Svätom Martine. Výkon činností vyplývajúcich zo zákona (§ 26 zákona) je 
zabezpečovaný prostredníctvom odborného garanta, firmy Ladislav Nádaský - Pohrebná 
služba so sídlom Liptovská 8, Senec, prevádzka Farské nám. 16 (ďalej len „pohrebná 
služba“). 

3. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre 
obstarávateľov pohrebných úkonov, objednávateľov služieb, všetkých návštevníkov 
pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske práce na pohrebiskách, pre pohrebné 
služby aj pre účastníkov pohrebu. 

4. Ustanovenia článku 3 ods. 1. písm. d), e), článku 4 ods. 1., ods. 2. písm. b), d), e), ods. 3. 
písm. f), článku 5, článku 6 ods. 8., článku 7, článku 14 a článku 16 ods. 1. písm. a), b), c) 
tohto VZN sa netýkajú cintorína na Svätom Martine. 

 
Článok 3 

Rozsah služieb 
  

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 
a)  výkopové práce súvisiace s pochovávaním a zasypanie hrobu, 
b)  vykonanie exhumácie, 
c)  správu a údržbu pohrebiska, 
d)  prenájom hrobového miesta, 
e)  správu a údržbu objektov, komunikácií a zelene na pohrebisku, 
f)  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
g)  zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom. 

2. Činnosti uvedené v ods. 1 písm. c), d), e), f), g) zabezpečuje Mesto Senec. Činnosti 
uvedené v ods. 1 písm. a), b), g) zabezpečuje pohrebná služba. 
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Článok 4 
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zaisťuje riadnu údržbu pohrebísk, najmä sa stará o ich 

vonkajší vzhľad, spoločné hroby a neprepožičané miesta na pohrebiskách, údržbu 
zelene, čistotu, úpravu komunikácií, údržbu oplotenia, technickú vybavenosť na 
pohrebiskách, uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska, 
b) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku 
c) viesť evidenciu hrobových miest v spolupráci s pohrebnou službou, 
d) písomne informovať nájomcu o 

1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; 

súčasne túto informáciu zverejniť namieste obvyklom na pohrebisku,  
e) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa zákona 1  

3. Pohrebná služba je povinná najmä: 
a) Spolupracovať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so schváleným 

prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 
b) viesť evidenciu o pochovávaní, 
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 

uzavretí rakvy pred pochovaním, 
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch 

umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 
pohrebu, 

e) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 

f) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta zo strany mesta, odovzdať 
pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo 
hrobu“) mestu, 

g) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov v súlade so zákonom 2, 
h) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky uvedené v článku 8 tohto VZN, 
i) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa zákona3 
j) dodržiavať zákaz pochovávania podľa zákona4, 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska a pohrebná služba umožnia voľný prístup k objektom na 
pohrebisku v dobe jeho sprístupneniu verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému 
sprievodu. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 § 22 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
2 § 19 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
3 § 19 ods. 3 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
4 § 20 ods. 1 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
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Článok 5 
Nájomná zmluva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
1. Hrobové miesto sa prenajíma na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta 

(ďalej len zmluva), ktorú uzatvára žiadateľ - nájomca s prevádzkovateľom pohrebiska 
na dobu neurčitú, resp. v súlade s tlecou dobou. Zmluva musí mať písomnú formu. 
Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 
Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na 
vlastné náklady. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu. 

2. Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať 
hrobové miesto, má právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do hrobu ľudské 
pozostatky alebo spopolnené pozostatky a upraviť povrch hrobového miesta. Nájomca 
je povinný upraviť hrobové miesto a označiť ho spôsobom na pohrebisku obvyklým, 
tak aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, 
na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 
Nájomca je povinný neodkladne uhradiť poplatok za prenájom hrobu či urnového 
miesta na ďalšie obdobie.   

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má 
hrobové miesto zrušiť. 

5. 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. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 
odseku 5 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na 
vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové 
hrobové miesto. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 
odseku 5 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi 
najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je 
známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 
obvyklom na pohrebisku a na internetovej stránke prevádzkovateľa pohrebiska. 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 
odseku 5 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. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 
odseku 5 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 sa príslušenstvo hrobu považuje sa 
opustenú vec.  
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10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 

odseku 5 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na 
mieste obvyklom na pohrebisku a na internetovej stránke prevádzkovateľa pohrebiska. 
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.  

11. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 19 a 20, musí zabezpečiť 
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobu. 

12. Prepustenie zaplateného nájmu /zmluvy/ k hrobovému alebo urnovému miestu smie 
vykonať iba osoba, ktorá je nájomcom v prospech inej osoby len písomne, pričom 
zmluva musí byť pred predložením na zaevidovanie u prevádzkovateľa pohrebiska 
overená na matrike, alebo u notára. Na základe takto overenej listiny uzatvorí 
prevádzkovateľ pohrebiska novú nájomnú zmluvu s osobou v prospech ktorej bolo 
dané miesto prepustené.  

13. Ak zomrie nájomca pred uplynutím doby, na ktorú bolo hrobové alebo urnové miesto 
prenajaté, má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak 
je osôb blízkych viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia 
nájomcu. 

14. Nájomca a ostatné osoby sú povinné udržiavať vzhľad hrobu tak, aby nepôsobil 
esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom. Rovnako 
majú povinnosť venovať túto starostlivosť bezprostrednému okoliu prenajatého 
hrobového miesta. 

15. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na 
vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa 
pohrebiska (príloha č.2). Pri stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca 
povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa pohrebiska povolenie na práce, s uvedením 
dodávateľa prác a charakteru práce (príloha č.1). Osoby, ktoré na pohrebisku 
vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa 
pohrebiska.  

16. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady 
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta 
v súlade s povolením podľa ustanovenia ods. 15 tohto článku.  

17. Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny 
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa článku 11 tohto VZN. 

18. Prevádzkovateľ pohrebiska a pohrebná služba nezodpovedajú za prípadné poškodenie 
alebo odcudzenie majetku uvedeného v odseku 1 tohto článku (štvrtá veta), nakoľko 
nepoznajú okruh osôb splnomocnených vlastníkom na akúkoľvek úpravu na hrobe, 
pričom pre rozsiahlosť cintorínov a množstvo náhrobných pomníkov a verejnú 
prístupnosť cintorínov nie je v technických možnostiach zabezpečiť stráženie 
súkromného majetku. 
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19. Prevádzkovateľ pohrebiska a pohrebná služba musia zabezpečiť počas trvania 
nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do 
hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie 
pohrebiska. O pripravovanom zásahu sú prevádzkovateľ pohrebiska a pohrebná služba 
povinní vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu sú 
prevádzkovateľ pohrebiska a pohrebná služba povinní bezodkladne písomne 
informovať nájomcu. 

20. Pred každým ďalším pochovaním do hrobu a osadením náhrobným pomníkom je 
nájomca (oprávnená osoba) povinný pomník alebo jeho súčasti demontovať v rozsahu 
určenom pohrebnou službou v záujme bezpečnosti osôb pri výkope a ukladaní 
zosnulého do zeme (alebo podľa dohody s pohrebnou službou, ktorá robí výkop 
hrobu). 

21. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka v súlade 
s rozmermi uvedenými v článku 8 ods. 2)tohto VZN. Porušovanie hraníc sa posudzuje 
ako priestupok. 

22. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného 
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska ich môže odstrániť, 
ak narušujú prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. 
 
 

Článok 6 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska a spôsob a pravidlá používania zariadení 

pohrebiska 
 

1. Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať 
tento prevádzkový poriadok a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska a pohrebnej služby. 
Sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.  

2. Na pohrebisku nie je dovolené najmä robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné 
návykové látky vstupovať už pod ich vplyvom týchto látok, odkladať odpadky a iné 
veci mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá. V celom 
objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť popri bicykli. 
Rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch (napr. kolieskové 
korčule, kolobežka, skateboard a pod.). 

3. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebisko 
vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a pohrebnej 
služby. V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom a návštevníkom, sú vodiči 
vozidiel povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi 
pohrebiska alebo pohrebnej službe kontrolu úložných priestorov vozidiel. Vodiči 
vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska a pohrebnej 
služby, inak môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska a pohrebná služba môže prístup na pohrebisko alebo jeho 
časti dočasne zakázať, napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za 
snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. 

5. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu 
z vodovodných výpustí. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie 
zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu 
z pohrebiska. Na polievanie možno používať nádoby (krhle) poskytnuté 
prevádzkovateľom pohrebiska, v prípade donesených nádob na polievanie, tieto 
neskladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody. 
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6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových 
miest je zakázané. 

7. Sviečky a kahance na pohrebisku možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo 
nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné 
predpisy v zmysle platných právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané páliť 
trávu a iný odpad. 

8. Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely 
ako komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné 
bez súhlasu správcu umiestňovať lavičky alebo odkladacie a úschovné priestory 
v okolí hrobov. 

9. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú 
tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov 
pohrebiska. 

10. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými 
osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria 
vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou 
pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a 
pohrebnou službou a s jeho predchádzajúcim súhlasom. 

 
Článok 7 

Otváracia doba pohrebiska 
 

1. Otváracia doba pohrebiska na Bratislavskej ul. a Boldockej ul. pre verejnosť je v: 
letnom období:    apríl – október        od 06:00 – 22:00 h 
zimnom období:   november – marec  od 07:00 – 20:00 h 
Za prístupový režim v cintoríne je zodpovedné mesto Senec – Mestská polícia č.t. 159. 

2. Vstup pre zhotoviteľov náhrobkov je v pondelok až piatok cez pracovnú dobu. 
Pondelok  – štvrtok v čase 07:30 h – 15:30 h, piatok v čase 07:30 h – 15:00 h. Práce 
zhotoviteľov náhrobkov na pohrebisku cez sviatky sú zakázané. Kľúče od vchodu do 
cintorína sú na Farskom námestí č. 16 v Dome smútku. Kontakt pre otvorenie brán 
cintorína – 02/ 4592 33 30.  

Článok 8 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

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

a) 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; ak sa uvažuje s ďalším uložením 
rakvy s telesnými pozostatkami do toho istého miesta, musí byť hĺbka hrobu 
2,20m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m, 
e) najvyššia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom. 

2. Rozmery hrobového miesta: 
a) jednohrob dospelých 0,8 x 2,10 m, 
b) dvojhrob dospelých 2,00 x 2,10 m, 
c) hrob dieťaťa do 6 rokov 0,80 x 1,40 m, 
d) hrob dieťaťa do 14 rokov 0,90 x 2,00 m, 
e) urna 1,00 x 1,00 m. 
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3. Spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v základnej urne môžu byť uložené: 
a) v existujúcom hrobe najmenej 0,7 m pod povrchom zeme, 
b) v betónových šachtách s rozmermi 50 x 50 cm s hĺbkou 30 cm pričom epitafná 

doska musí byť pevnou súčasťou tohto celku 
c)  urnových stenách, pričom otvor musí byť uzavretý epitafnou doskou. 

4. Výkopové práce súvisiace s pochovaním, exhumáciou môžu vykonávať len pracovníci 
pohrebnej služby, pričom sa dbá na dodržiavanie zákona. 

5. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ 
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. 

6. Uloženie pozostatkov zomrelých do hrobu, alebo hrobky môžu vykonávať len 
zamestnanci pohrebnej služby. Výnimky sa udeľujú len v prípadoch, ako sú 
uniformované obrady vojakov či hasičov. 

7. Spopolnené telesné pozostatky môžu uložiť aj iné osoby, pričom spopolnené ostatky 
sa ukladajú v urne. 

8. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 
pozostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

9. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami, ak je v nej voľné miesto. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená 
pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky 
pred hlodavcami. 

10. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej 
tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC 
a iných nerozložiteľných materiálov okren „cínovej“ rakvy. Pri pochovávaní do 
hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého dreva so zinkovou vložkou 
s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy taktiež s nepriepustným dnom. Všetky 
rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom zomretého, dátumom 
narodenia a dátumom pohrebu. 

Článok 9 
Tlecia doba  

 
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe do uplynutia tlecej doby, ktorá je podľa 
zloženia pôdy minimálne 10 rokov. 

 
Článok 10 

Exhumácia zosnulých 
 

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na 
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo 
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 

nežije, alebo na žiadosť mesta, ak bola obstarávateľom pohrebu. 
2. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 1 tohto článku žiadateľ podáva prevádzkovateľovi 

pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať 
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky 

pred 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, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky 

prevezie. 
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3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 2 tohto článku nevyhovie, 
rozhodne o nej súd. 

4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.  
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
6. Telá osôb, ktoré zomreli na prenosné infekčné (karanténne) choroby sa nesmú 

exhumovať pred uplynutím dvoch rokov od vykonania pohrebného obradu. 
 

Článok 11 
Spôsob vedenia evidencie 

 
1. Evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na cintorínoch 

v meste Senec vedie pohrebná služba. Pohrebná služba je povinná zasielať informácie 
o pochovaných prevádzkovateľovi pohrebiska jedn krát štvrťročne. 

2. Evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska, a táto 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 chorobu, 
e) meno, priezvisko, adresu miesta 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. 

 
Článok 12 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 

1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta 
a návštevník pohrebiska povinný odniesť do kontajnerov a nádob na to určených 
v rámci cintorína. 

2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu: 
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety 

v kvetináčoch, pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne, 
b) tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance 

sklenené, kahance plastové, stavebný odpad, kovový odpad a podobne. 
3. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a odpad. 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti 

s prevádzkou a údržbou pohrebiska nasledovným spôsobom: 
a) odpad rastlinného pôvodu sa priebežne počas jari, leta a jesene vyváža,  
b) tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberných kontajnerov , 

ktoré sa týždenne vyvážajú 
c) stavebný odpad je povinný ten, komu takýto odpad pri činnosti na pohrebisku 

vznikol vyviesť na vlastné náklady.  
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Článok 13 
Zrušenie pohrebiska 

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

tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby podľa odseku 1 tohto článku zrušiť len 

z dôvodov uvedených v zákone o pohrebníctve 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. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len 
na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení 
vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú pamiatku. Hroby a hrobky, 
ktoré sú evidované v zozname pamätihodností mesta, sa môžu zrušiť len po 
predchádzajúcom súhlase mesta Senec. 

5. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 
 

Článok 14 
Ceny služieb na pohrebisku 

 
1. Prenájom hrobového miesta (jeden hrob)     16,59 € / 10 rokov 
2. Prenájom hrobového miesta (dvojhrob)    33,19 € / 10 rokov 
3. Prenájom urnového miesta         6,63 € / 10 rokov 
4. Prenájom detského hrobu         8,29 € / 10 rokov 
5. Prenájom hrobky                 663,87 € / 20 rokov 
6. Poplatok za vstup do cintorína pre zhotoviteľov náhrobkov    6,63 € / jeden náhrobok 

 
Článok 15 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko  
 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi inej pohrebnej služby 
ako uvedenej v článku 2 ods. 2 tohto VZN vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej 
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.  

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 
3. Iná pohrebná služba alebo objednávateľ pohrebu musí oznámiť termín konania 

pohrebu a termín výkopových prác. 
4. Pohrebná služba uvedená v článku 2 ods. 2 tohto VZN je povinná skontrolovať 

priebeh výkopových prác na pohrebisku a dodržanie stanovených rozmerom.  
 

Článok 16 
Priestupky 

 
1. Priestupku za porušenie tohto VZN  sa dopustí ten, kto 

a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 
povinností nájomcu hrobového miesta, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa ustanovenia odseku 2, článku 11 tohto VZN, 
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e) neudržiava poriadok na pohrebisku, 
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov, 
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska. 

2. Za priestupky podľa odseku 1 tohto článku možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri 
ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 
protiprávneho konania. 

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.  
4. Za priestupky možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. 
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá mesto 

Senec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta. 
 

Článok 17 
Záverečné ustanovenie   

  
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia, hlavný kontrolór mesta, 

poverení  zamestnanci mesta a poslanci mesta. 
2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ Senec dňa  9.12.2010, uznesením MsZ 

v Senci č. 112/2010 a účinnosť nadobúda dňa 1.1.2011. 
3. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok 

pohrebiska mesta Senec zo dňa 9.11.2006. 
4. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované 

za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo 
osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového 
miesta sú splnené. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Karol   K v á l, v.r.  

            primátor mesta 
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Príloha č. 1 
Žiadosť o povolenie  

na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác  
na hrobovom mieste  

 
 
Nájomca:   .................................................. 
    .................................................. 
    .................................................. 
Nájomná zmluva zo dňa: .................................................. 
Hrobové miesto číslo: .................................................. 
 
 

1. V súlade s ustanovením článku 5 odsek 15 VZN č. 5/2010 – Prevádzkový poriadok 
pohrebísk mesta Senec týmto žiadam o vydanie povolenia na vykonanie stavebných 
prác:  

a) zriadenie stavby na hrobovom miesta*  
b) rekonštrukcia stavby na hrobovom mieste* 
c) stavebná úprava stavby na hrobovom mieste*  

 
2. Dodávateľ prác :    ....................................................... 

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

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

 
3. Charakter vykonávaných prác : ............................................................................... 

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

................................................................................ 
 
4. Ohradenie hrobového miesta ohrádkou.   áno / nie* 
 
5. Osadenie lavičky k hrobovému miestu.    áno / nie* 
 
6. Výsadba – výrub* stromov a kríkov.    áno / nie* 

počet ............. 
 
 
 
 
 
.......................................... 
Podpis 
 
 
 

*- nehodiace sa prečiarknuť 

 


