
MESTO ČADCA vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a v 

súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní, (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o pohrebníctve“),VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

ČADCA, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska- Cintorínsky poriadok v 

meste Čadca ČÍSLO 56-111/2006 begin_of_the_skype_highlighting              56-

111/2006      end_of_the_skype_highlighting VZN bolo vydané na základe uznesenia MZ 

ČADCA č. .111/2006 zo dňa 23. novembra 2006 na základe § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení. V zmysle § 6 odst. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bolo 

VZN vyvesené dňa 7.11.2006 a zvesené dňa 23.11.2006 pred zastupiteľstvom a v zmysle § 6 

odst. 8 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 24.11.2006 a 

zvesené dňa 11.12.2006 po zastupiteľstve pričom nadobudlo právoplatnosť dňa 1.1.2007 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie cintorínov ako 

zdravotno– technických zariadení určených k pietnemu pochovaniu zomrelých alebo 

ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotníckym 

predpisom prikazujú, aby pohrebiská (cintoríny) boli stále udrţiavané v stave ako to 

zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby boli dodrţiavané všetky zdravotné a súvisiace 

predpisy. 

Čl. 2 
Rozsah platnosti 

1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska, ďalej len cintorínsky poriadok, sa vzťahuje 

na všetky pohrebiská – cintoríny nachádzajúce sa na území mesta Čadca, ktoré sú v 

majetku mesta Čadca. 

Čl. 3 

Správa pohrebiska 

1. 1) Správu pohrebísk v meste Čadca zabezpečuje mesto prostredníctvom správcu 

pohrebiska na základe zmluvy o správe 

2) Správca pohrebiska je povinný zabezpečovať výkopové práce súvisiace s 

pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie, vykonávanie exhumácie- tieto 

sluţby môţe zabezpečovať prostredníctvom iných na to oprávnených organizácií, 

správu a údrţbu pohrebiska (cintorína) najmä starať sa o oplotenie pohrebiska, úpravu 

komunikácií – ciest a chodníkov, zabezpečovaním čistoty cintorína, zabezpečenie 

odvozu, udrţiavaním zariadení slúţiacich pohrebom, obradných siení a vykonávať 

celkový dozor na pohrebiskách, aby nedochádzalo k porušovaniu prevádzkového 

poriadku pohrebiska a verejného poriadku. 

3) Správca pohrebiska je povinný plniť úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 20 zákona 

o pohrebníctve, najmä 

- prevziať ľudské pozostatky ak je úmrtie doloţené listom o prehliadke mŕtveho a za 

predpokladu splnenia ostatných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 

zákona o pohrebníctve, 

- zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého prístupu a umoţniť účasť cirkví a iných 

osôb podľa ţelania obstarávateľa pohrebu, 



- zabezpečovať uzavieranie nájomných zmlúv na hrobové miesta v súlade s 

ustanovením § 24 a § 25 zákona o pohrebníctve, 

4) Správca pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska – cintorína, ktorá obsahuje údaje o 

osobe, ktorej ostatky sú v hrobovom mieste uloţené, dátum uloţenie ľudských 

pozostatkov, údaje o nájomcovi hrobového miesta s podmienkami nájmu a ich zmien a 

ostatných údajov vyplývajúcich z ustanovenia § 21 zákona o pohrebníctve. 

5) Za účelom zabezpečenia správy cintorínov, bude prevádzkovateľovi cintorínov 

poskytnutá dotácia v zmysle rozpočtových pravidiel. Podmienky dotácie budú 

podrobne upravené zmluvou, ktorá bude v súlade so Všeobecne záväznom nariadení o 

poskytovaní dotácií mestom Čadca a výška dotácie bude schválená v rámci rozpočtu 

mesta Čadca. Pouţitie dotácie podlieha kontrole kontrolným orgánom mesta.  

Čl. 4 
Spôsob pochovávania a tlecia doba 

1. Ľudské pozostatky ak sa neuloţili do chladiaceho zariadenia musia byť pochované do 

96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba 

preukázať, ţe bola 

vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke mŕtveho a štatistické 

hlásenie o úmrtí.  

2. Mesto zabezpečí pochovanie mŕtveho v prípade ak pochovanie nikto nezabezpečí do 

96 hodín od úmrtia alebo ak nie je zistená totoţnosť mŕtveho do 7 dní od zisteného 

úmrtia, resp. ak nie je zistené miesto úmrtia, obec zabezpečí pochovanie ak sa ľudské 

pozostatky našli v katastrálnom území obce a totoţnosť sa nezistila.  

3. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zomrelý za 

svojho ţivota zvolil, treba jeho prianiu podľa prevádzkových moţností pohrebiska 

vyhovieť. Ak si zomrelý za 

svojho ţivota neurčil druh pohrebu, určí ho obstarávateľ pohrebu. Ak bol určený 

pohreb spopolnením, spopolnené ostatky budú uloţené na vyhradenom mieste 

cintorína.  

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 

- hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 

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

- dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 

- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uloţení zasypaná skyprenou zeminou vo 

výške minimálne 1,2 m.  

5. Tlecia doba na pohrebisku - cintoríne je najmenej 10 rokov.  

Čl. 5 
Nájom hrobového miesta 

1) Správca cintorína je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, zmluva nesmie 

byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby. 

2) Ak to pomery na cintoríne umoţňujú, je správca cintorína oprávnený prenajať miesto ešte 

na ďalšiu dobu. V prípade, ţe to uţ nie je moţné vzhľadom na pomery pohrebiska, musí o 

tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým doteraz bolo miesto pre zomrelého – hrobové 

miesto, resp. miesto v urnovom háji prenajaté a nájomné zaplatené. 

3) Výška poplatkov za prenajatie hrobového miesta je v článku 6 tejto VZN 

4) Správca cintorína vedie situačný plán cintorína s evidenciou voľných hrobových miest a je 



povinný umoţniť na poţiadanie obyvateľov do neho nahliadnuť. Prílohou tohto cintorínskeho 

poriadku je plán miest určených na pochovávanie na pohrebisku – cintoríne. 

5) Právo uţívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Na základe tejto zmluvy 

má nájomca právo: 

- zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, 

- uloţiť do zeme telo zomrelého alebo do urnového hája spopolnené pozostatky, 

- upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny, zaloţiť náhrobnú dosku v 

urnovom háji a pod.) 

6) Právo na hrobové miesto sa preukazuje: 

- v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správy cintorína alebo potvrdenkou o zaplatení 

poplatku za prenajatie hrobového miesta, pritom správca je povinný zmluvné vzťahy 

zosúladiť s § 33 zákona o pohrebníctve 

- v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení nájomného. 

Rovnaké ustanovenie platí aj pre prenajatie miesta na spopolnené telesné pozostatky v 

urnovom háji. Aj pre tento úkon je potrebná písomná zmluva. 

Čl. 6 
Cenník za prepoţičanie miesta 

Za prepoţičanie miesta na cintoríne sa stanovujú tieto ceny: 

A) Cintorín v Čadci- na ulici 17.novembra 

1. Prepoţičanie miesta na hrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu: 

- jednohrob na 10 rokov 1000,- Sk 

- dvojhrob na 10 rokov 2000,- Sk  

2. Pre urnu v zemi na 10 rokov 250 ,- Sk  

3. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva na dobu ďalších 10 rokov 

- jednohrob 1000,- Sk 

- dvojhrob 2000,- Sk  

4. Obnovenie(predĺţenie) uţívacieho práva na urnu v zemi na dobu ďalších 10 rokov 

250,- Sk  

5. Prepoţičanie miesta na postavenie hrobky pre jedno telo mŕtveho na dobu 10 rokov 

2000,- Sk  

6. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva miesta pre hrobku o ďalších 10 rokov pre 

jedno telo mŕtveho 2000,- Sk  

B) Cintorín v Čadci u Krkošky 

1. Prepoţičanie miesta na hrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu: 

- jednohrob na 10 rokov 1000,- Sk 

- dvojhrob na 10 rokov 2000,- Sk  

2. Pre urnu v zemi na 10 rokov 250 ,- Sk  

3. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva na dobu ďalších 10 rokov 

- jednohrob 1000,- Sk 

- dvojhrob 2000,- Sk  

4. Obnovenie(predĺţenie) uţívacieho práva na urnu v zemi na dobu ďalších 10 rokov 

250,- Sk  

5. Prepoţičanie miesta na postavenie hrobky pre jedno telo mŕtveho na dobu 10 rokov 

2000,- Sk  



6. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva miesta pre hrobku o ďalších 10 rokov pre 

jedno telo mŕtveho 2000,- Sk  

C)Cintorín v Čadci- na Horelici 

1. Prepoţičanie miesta na hrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu: 

- jednohrob na 10 rokov 1000,- Sk 

- dvojhrob na 10 rokov 2000,- Sk 

- pre urnu v zemi na 10 rokov 250,- Sk  

2. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva na miesto pre hrob a urnu v zemi o ďalších 

10 rokov 

- jednohrob 1000,- Sk 

- dvojhrob 2000,- Sk 

- pre urnu v zemi 250,- Sk  

3. Prepoţičanie miesta na postavenie hrobky pre jedno telo mŕtveho na 10 rokov 2000,- 

Sk  

4. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva miesta pre hrobku o ďalších 10 rokov 2000,- 

Sk  

D)Cintorín v Čadci- na Horelici Kýčera 

1. Prepoţičanie miesta na hrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu (bez ohľadu na 

vek zomrelého): 

- jednohrob na 10 rokov 500,- Sk 

- dvojhrob na 10 rokov 1000,- Sk 

- pre urnu v zemi na 10 rokov 100,- Sk  

2. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva na miesto pre hrob a urnu v zemi o ďalších 

10 rokov 

- jednohrob 500,- Sk 

- dvojhrob 1000,- Sk 

- pre urnu v zemi 100,- Sk  

3. Prepoţičanie miesta na postavenie hrobky pre jedno telo mŕtveho na 10 rokov 1000,- 

Sk  

4. Obnovenie (predĺţenie) uţívacieho práva miesta pre hrobku o ďalších 10 rokov 1000,- 

Sk  

Čl. 7 
Zúčtovanie poplatku 

1/ Správca je povinný kaţdoročne predloţiť do 31.12. príslušného roka mestu Čadca 

zúčtovanie poplatku za hrobové miesto s rozpočtom mesta v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení. 

2/ Bliţšia špecifikácia poplatku za hrobové miesto bude uvedená v zmluve o správe 

cintorínov 

2/ Poplatok za hrobové miesto bude tvoriť časť dotácie mesta na zmluvné činnosti pri správe 

cintorínov  

Čl. 8 
Exhumácia 



1) Pred uplynutím tlecej doby moţno ľudské ostatky exhumovať len na ţiadosť a na náklady 

orgánov a osôb uvedených v § 22 ods. 5 zákona o pohrebníctve. 

2) Ţiadosť o exhumáciu musí obsahovať posudok Úradu verejného zdravotníctva, list o 

prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom 

pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uloţené. 

3) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 

prebytočný stavebný materiál. 

4) Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné odpratávať, alebo odstraňovať vybudované 

stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať z cintorína časti 

náhrobkov, 

hrobovú ozdobu, kvety a pod. 

Čl. 9 
Stromy a kríky na cintoríne 

Stromy a kríky moţno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom správcu 

pohrebiska – cintorína. Správca môţe kedykoľvek stromy a kríky z cintorína odstrániť len so 

súhlas orgánu štátnej ochrany prírody v zmysle platných prepisov 

Čl. 10 
Uţívanie hrobového miesta 

1. Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môţu vykonať len 

osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie správcu cintorína.  

2. Na prenajatých hrobových miestach môţu vykonať nájomcovia alebo osoby im blízke, 

jednoduché práce potrebné na udrţovanie miesta a jeho skrášľovanie – vysádzanie 

kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.  

3. Lavičky na cintoríne moţno umiestňovať len s písomným súhlasom správcu cintorína.  

4. Hrobové miesta musí nájomca udrţiavať tak aby: 

- predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a 

zadnými hranami susedných hrobov, 

- pri stavby náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 

- pri svahovitom teréne musia byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne 

odstupňované,  

5. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a 

odstrániť prebytočný stavebný materiál.  

6. Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné odpratávať, alebo odstraňovať 

vybudované stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať 

z cintorína časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a pod.  

Čl. 11 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

1. Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepoţičať miesto, právo na 

prepoţičanie miesta zanikne ak: 

- pomery na cintoríne znemoţňujú prepoţičanie miesta na ďalšiu dobu, 

- nie je zaplatené nájomné na ďalšiu dobu za uţívanie hrobového miesta ani po 

upozornení, 

- na pohrebisku – cintoríne alebo jeho časti bol vydaný zákaz pochovávania,  



2. Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa postupuje podľa § 25 odst. 2 aţ ods. 8 zákona o 

pohrebníctve.  

3. O zrušení pohrebiska – cintorína môţe rozhodnúť len mesto Čadca aţ po uplynutí 

tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uloţených na pohrebisku po splnení 

podmienok stanovených v § 26 zákona o pohrebníctve.  

Čl. 12 
Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto 

1. Nájomcovia sú povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu a čistenie 

prenajatého hrobového miesta a oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny 

údajov potrebných na vedenie evidencie.  

2. Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepoţičané miesto, vyzve 

oprávnenú osobu, aby ich v primeranej lehote odstránila. Ak sa tak nestane, alebo nie 

je známa adresa oprávneného, urobí správca cintorína potrebné opatrenia na náklady 

oprávneného.  

Čl. 13 
Správanie sa na cintoríne 

1. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Na cintoríne sa 

zakazuje odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať sa, jazdiť 

motorovými vozidlami, odcudzovať kvety, vázy, kytice a pod.  

2. Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) môţu sa odkladať len na 

miestach k tomu vyhradených.  

3. Zakazuje sa vjazd všetkých vozidiel na cintorín okrem vozidiel zabezpečujúcich 

obrady, údrţbu a čistotu cintorína a vozidiel so súhlasom správcu cintorína.  

Čl. 14 
Prevádzkový poriadok 

Týmto VZN sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská správcu cintorínov v Čadci, 

ktorí tvorí prílohu č. 1 tohto VZN 

Čl. 14 
Záverečne ustanovenia 

1) Správca cintorína zabezpečí, aby toto VZN a prevádzkový poriadok pohrebiska – 

cintorínsky poriadok bol umiestnený na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste cintorína. 

Kaţdý uţívateľ a návštevník cintorína je povinný riadiť sa týmto VZN. 

2) Súčasťou cintorínskeho poriadku je aktuálny cenník poplatkov za sluţby súvisiace s 

pochovávaním, nájomného za prenajatie hrobového miesta – hrob, urnový háj – na cintoríne. 

3) Týmto Prevádzkovým poriadkom pohrebiska – Cintorínskym poriadkom sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva cintorínsky poriadok zo dňa 7.8.1997 a príslušné 

doplnky Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2007 

Ing. Jozef Pohančeník 

primátor mesta 



Prevádzkový poriadok pohrebiská 

Čl. 1. 
Prevádzkový poriadok 

Vypracovaný na základe §19 ods.2/Zákona NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní /Ţivnostenský zákon / v 

znení neskorších predpisov /ďalej Prevádzkový poriadok/  

Prevádzkový poriadok mesta Čadce prevádzkovaný firmou : 

 

Kamenárstvo Klieštik Miroslav  
A. Hlinku 35,02201 Čadca 

IČO: 31057209 

DIČ: 1021098221 

 

Tento prevádzkový poriadok platí pre pohrebiská : Cintoríny v Čadci ,ul. 17.novembra, U 

Krkošky, Horelica, Horelica- Kýčera 

Čl. 2. 
Základné pojmy 

Na účely tohto prevádzkového poriadku v zmysle zákona 470/2005: 

a, ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 

b, ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 

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

uloţenie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov /ďalej len popol/ 

rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke alebo uloţenie urny s 

popolom na pohrebisku: popol sa môţe uloţiť aj na inom mieste, 

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

e, verejné pohrebisko /ďalej „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 uloţenie urny 

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

h, exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu, , 

i, skrývka je vrstva zeme, ktorá sa má odstrániť pred zrušením rozptylovej lúky alebo 

vsypovej lúky 

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

vykopanou zeminou 

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

zhotovená z betónu, alebo muriva 

1, nájomca je osoba, s ktorou prenajímateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto na 

pohrebisku,  

m, obstarávateľ je osoba ,ktorá prenajíma hrobové miesto 

Čl. 3. 
Základné povinnosti prevádzkovateľa - správy pohrebiska a rozsah sluţieb poskytovaných na 

pohrebisku 

Prevádzkovateľ je povinný:  



1. zriaďovať miesta na hroby, urnové bloky, okienka kolumbária a krypty na 

pohrebiskách, ktoré spravuje a prevádzkuje,  

2. prepoţičať hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto 

prevádzkovým poriadkom  

3. 3. viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a uloţení spopolnených pozostatkov na 

pohrebisku 

a písomne informovať nájomcu o skutočnosti, ţe uplynie lehota za ktorú má zaplatený 

nájom  

4. 4. ak mu je známa jeho adresa: súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom 

na 

pohrebisku,  

5. 5. ak zistí, ţe ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 

tleciu dobu 

primerané predĺţiť a na tento účel si vyţiadať posudok úradu, na základe tohto 

posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska  

6. 6. ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme 

hrobového miesta! ďalej len "nájomná zmluva" odovzdať pomník, náhrobné kamene, 

náhrobné dosky, oplotenie /ďalej len" príslušenstvo hrobu" / obci  

7. 7. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť 

prístup k hrobovému miestu a zdrţať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta 

okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie 

pohrebiska. 

O takomto pripravovanom, alebo uţ uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ 

pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu, .  

8. prevádzkovateľ pohrebiska môţe prepoţičať miestnosť pre smútočného rečníka 

chladiaci box a miestnosť na obliekanie zosnulých pohrebnej sluţbe. Tieto sluţby sú 

spoplatnené 

podľa platného cenníka.  

Čl. 4. 
Povinnosti nájomcov, návštevníkov pohrebiska a podnikateľských subjektov vykonávajúcich 

práce na pohrebisku. 

1. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o 

zaplatení uţívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v 

zmysle § 663 a § 684 Občianskeho zákonníka. Nájomcom u hrobových miest, ktoré 

boli prepoţičané do 31.1 O.2005.je osoba, na ktorú bol vystavený prvý doklad.  

2. Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe ţivnostenského oprávnenia, 

zastupujúce nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu pri vybavovaní na správe 

pohrebiska, alebo ak vykonávajú kamenárske, záhradnícke a údrţbárske práce na 

hroboch, sú povinné predloţiť písomné splnomocnenie od nájomcu alebo 

obstarávateľa pohrebu, správe pohrebiska. Súkromné osoby , ktoré zastupujú nájomcu, 

alebo obstarávateľa pohrebu sú povinné predloţiť správe cintorína písomné 

splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu s úradne overeným 

podpisom.  

3. Úpravu hrobu! kvetinová výzdoba, pomník, hrobka / majú právo vykonať nájomcovia 

hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad 

pohrebiska.  



4. Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť 

okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby nesmú ukladať do 

kontajnerov na pohrebisku, ale sú povinné tieto odniesť na vlastné náklady.  

5. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu uţ jestvujúcich 

stavieb je potrebný písomný súhlas správy pohrebiska, na základe" Ohlásenia 

stavebno - kamenárskych prác'" .  

6. Spopolnené telesné pozostatky môţu s vedomím správy pohrebiska uloţiť i 

nájomcovia. príslušného hrobového miesta.  

7. Bez písomného súhlasu správy pohrebiska nie je povolené vysádzať stromy, kry, 

umiestňovať lavičky a iné stavby.  

8. Ak sa porušia ustanovenie tohto poriadku je správa pohrebiska oprávnená uviesť 

okolie hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta do pôvodného stavu na 

náklad porušiteľa týchto ustanovení. "  

9. Kaţdý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné 

zbytky kameňa a ostatných materiálov pouţívaných pri stavbe a oprave pomníkov 

vyviesť z pohrebiska.  

10. Správa pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretoţe sú súkromným 

majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráţenie.  

11. Správa pohrebiska nezodpovedá za poškodenia hrobov, odcudzenia časti hrobov ako 

aj výzdobu, pretoţe jej nie je známy okruh osôb, ktoré môţu do stavu hrobky 

zasahovať, vykonávať na nej úpravy a zmeny.  

12. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového miesta a 

oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových 

miest.  

13. Obstarávateľ pohrebu, nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobky 

zodpovedajú moţnosti uloţiť ďalšiu rakvu. Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce 

z technologických a bezpečnostných dôvodov prevádzajú aţ v deň pohrebu. 

Obstarávateľ pohrebu je povinný na svoje náklady demontovať tie často hrobky, ktoré 

obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu určenom 

prevádzkovateľom.  

14. Výkopy hrobov, pochovávanie a exhumácie smú vykonávať len pracovníci 

prevádzkovateľa pohrebiska, alebo ním písomne poverené podnikateľské subjekty.  

15. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ na základe rozhodnutia 

príslušného úradu. Ţiadosti nájomcov o výrezy prijíma prevádzkovateľ vţdy do konca 

augusta beţného kalendárneho roka. Výrezy sa smú realizovať len v období 

vegetačného kľudu.  

Čl. 5 
Prepoţičanie hrobového miesta - nájomná zmluva a nájomné. 

1. Prevádzkovateľ je povinný prepoţičať hrobové miesto na dobu neurčitú.  

2. O prepoţičaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu.  

3. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie zmluvy majú dedičia, ak je dedičov 

viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Správa pohrebiska bude akceptovať 

len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu, alebo 

notárom overený hodnoverný doklad.  

4. Ak priami dedičia uţ neţijú, tak sa nájomná zmluva uzatvorí s dedičom neţijúcich 

dedičov. Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom 

dedičského konania, uznesenia súdu, alebo notárom overený hodnoverný doklad..  



5. Pri jestvujúcich hrobových miestach, kde nie je uvedený nájomca, alebo obstarávateľ 

pohrebu, a nájomcom, alebo obstarávateľom pohrebu do 31.10.2005 bola poisťovňa, 

alebo zamestnávateľ nebohého, ktorý je v hrobe, kolumbáriu, alebo urnovom háji 

pochovaný, majú prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy dediča nebohého. 

Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Správa pohrebiska bude 

akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu, 

alebo notárom overený hodnoverný doklad.  

6. Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom 

podľa tohto prevádzkového poriadku.  

7. Nájomné za prepoţičanie hrobového miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške v 

zmysle platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto sa 

nájomné platí na dobu 10 rokov a u urnových miest na 20 rokov. Nájomné za ďalšie 

obdobie sa platí na dobu 10 rokov. Ak o to nájomca poţiada, je moţné vyplatiť 

nájomné aj na dlhšie obdobie.  

8. Platiteľom nájomného môţe byť len nájomca, alebo ním poverená osoba. Na doklade 

o zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.  

9. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencií správy 

pohrebiska.  

10. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k 

tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka. Zmena nájomcu počas trvania 

nájomnej zmluvy je moţná iba s písomným súhlasom nájomcu, úradne overeným na 

príslušnej matrike resp. u notára.  

Čl. 6 
Výpoveď nájomnej zmluvy. 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

a) závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 

ďalšiu dobu, 

b) sa pohrebisko zruší 

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

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 

zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom, 

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť, 

b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené,  

3. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 

obvyklom na pohrebisku.  

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 

odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, 

odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby 

najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote 

neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na 

draţbe.  

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

odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď zmluvy na mieste 

obvyklom na pohrebisku. 

Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s 

označením, ţe ide o päťročné uloţenie, počas ktorého sa môţe nájomca prihlásiť, po 

uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na draţbe,  



6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

7. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového 

fondu rozhodli, ţe majú kultúrny alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla 

obec všeobecne záväzným nariadením; sa môţu zrušiť len podľa § 26 ods. 6. ( Hroby 

a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môţu zrušiť len po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o 

zrušení vyhlásenia hrobu, alebo hrobky za Národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a 

hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamäti hodnosti obce sa môţu zrušiť len po 

predchádzajúcom súhlase obce.)  

8. Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu na prepoţičanie hrobového miesta, ak 

nájomca neplní podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.  

ČL. 7 
Evidencia. 

1. O pochovaní zomrelých a uloţení spopolnených pozostatkov na pohrebiskách v správe 

firmy Kamenárstvo Klieštik vedie evidenciu v hrobových knihách za kaţdé 

pohrebisko správca pohrebiska Kamenárstvo Klieštik .  

2. Evidencia obsahuje tieto údaje: 

a) názov a miesto pohrebiska, 

b) meno a priezvisko ,dátum narodenia a úmrtia 

c) umiestnenie číslo hrobového miesta a hĺbku hrobu, 

d) meno a priezvisko, adresu nájomcu, 

e) záznam o nebezpečnej chorobe, 

f) dátum zaplatenia nájomného za prepoţičané miesto a doba, na ktorú bolo nájomné 

vyplatené 

g) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu  

ČL.8 
Prístup na pohrebisko 

1. Pohrebisko je otvorené od 1.4. do 31.10. denne od 7-.00 do 20.00 hod. a od 1.11. do 

31.3. denne od 8.00 do 17.00 hod.  

2. Kaţdý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou opustiť pohrebisko  

3. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú 

nevidiace osoby a majú príslušné označenie.  

4. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových 

korčuliach, skateboardoch, kolobeţkách.  

5. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je moţný za týchto podmienok 

-pre invalidných občanov, pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe bez poplatku, 

pri uloţení kvetov, vencov a kytíc , pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta pre 

nájomcu za poplatok.  

6. Pre kamenárstva podnikajúce na základe ţivnostenského oprávnenia s viditeľným 

označením názvu organizácie na vozidle za poplatok.  

7. V zimnom období v čase od 1. novembra do 31. marca platí zákaz vstupu všetkých 

súkromných motorových vozidiel do areálu pohrebiska .  

8. V zimnom období v čase od l. novembra do 31. marca sa komunikácie udrţujú len v 

obmedzenom rozsahu, ktorý je potrebný pre výkon pohrebov.  



9. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správa 

pohrebiska nezodpovedá za úrazy návštevníkov.  

ČL.9 

Ukladanie telesných a spopolnených pozostatkov zomrelých 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spínať tieto poţiadavky 

- hĺbka musí byt' pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m: pre 

dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m. 

- dno musí leţať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 

- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 

- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uloţení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške min. 1,2 m, 

- ľudské ostatky musia byť uloţené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej ej doby, ktorá 

podľa zloţenia pôdy musí trvať najmenej 16 rokov, 

- pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské 

pozostatky, ak je moţné umiestniť ich nad úroveň pochovaných ľudských ostatkov a 

vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m, V zmysle zákona č. 470/2005 

Z.z. musí byť mŕtvy pochovaný: 

a/ do 7 dní od zistenia úmrtia, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie 

alebo nie je zistená totoţnosť' mŕtveho, pochovanie zabezpečí mesto Čadca, 

b/ do 96 hodín od úmrtia , ak sa ľudské pozostatky neuloţia do chladiaceho 

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

mŕtveho pochovať ihneď. 

Ak ide o telesné pozostatky cudzinca, mesto je povinné bezodkladne oznámiť jeho 

úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej 

diplomatickej misii (ďalej len "MZV SR"). Ak mestu nie je doručené oznámenie o 

zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie 

prostredníctvom MZV SR, musí mesto Čadca pochovať ľudské pozostatky na svoje 

náklady. 

Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými 

pozostatkami zomrelého moţno uloţiť do existujúceho hrobu len s písomným 

súhlasom nájomcu.  

Čl. 10 
Exhumácia 

Pred uplynutím tlecej doby moţno ľudské ostatky exhumovať na ţiadosť orgánov činných v 

trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby v prípade, ţe obstarávateľ 

pohrebu uţ neţije, alebo pohreb zabezpečilo mesto. 

Ţiadosť podľa predchádzajúceho odseku musí mať písomnú formu, ktorá musí obsahovať: 

- posudok príslušného úradu, list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, 

nájomnú zmluvu na hrobové miesto vydanú prevádzkovateľom pohrebiska a osobný alebo 

notárom resp. matrikou overený písomný súhlas nájomcu hrobového miesta, v ktorom budú 

ľudské pozostatky uloţené (platí v prípade, ak nájomca nie je totoţný so ţiadateľom o 

exhumáciu), 

- osobný alebo overený písomný súhlas nájomcu hrobového miesta, v ktorom sa exhumácia 

má vykonať, 

- náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu poţiadal. S ostatkami bude dôstojne 

manipulované, prenášané budú v rakve a v najkratšej moţnej dobe budú uloţené do nového 



hrobu alebo budú spopolnené, 

- exhumácia pozostatkov bude vykonaná z estetických dôvodov tak, aby bol zamedzený 

prístup náhodných návštevníkov cintorína, 

- exhumáciu môţu vykonať len pracovníci pohrebnej sluţby vykonávajúci výkop hrobov. 

Čl. 11 
Tlecia doba 

Ľudské ostatky musia byť uloţené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 

zloţenia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺţka tlecej doby pre pohrebisko je ustanovená 

na 16 rokov na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku radu. 

Čl. 12 
Označenie hrobov 

Nájomca je povinný dodrţať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového poriadku. 

Základné označenie hrobu po uloţení rakvy s telesnými pozostatkami je pomník alebo kríţ, 

príp. obelisk, ktorý sa osadí v záhlaví hrobového miesta. Na pomníku, kríţi alebo obelisku 

musí byť uvedené meno a priezvisko zomrelého a min. dátum úmrtia. 

Čl. 13 
Reţim údrţby, čistoty a vykonávanie dezinfekcie priestorov pohrebiska  

Na vykonávanie pohrebných obradov je k dispozícii dom smútku U Krkošky, ktorého 

vlastníkom je mesto Čadca a je v správe prevádzkovateľa pohrebísk. 

Dezinfekcia domu smútku sa vykonáva umývaním podláh a obkladov, stien chladiacich 

zariadení, spojovacej chodby, v obradných sieňach, chodbách, kancelárskych priestoroch a 

sociálnych zariadeniach dezinfekčným roztokom. 

Upratovanie, zametanie a zber odpadu na pohrebiskách a plochách patriacich k pohrebisku sa 

vykonáva denne a podľa potreby. 

Všetok komunálny odpad z pohrebísk sa umiestňuje do veľkoobjemových kontajnerov a 

kontajnerov o objeme 1100 litrov. Tieto pravidelne a podľa potreby odváţa na vyprázdnenie 

zmluvný partner. 

Čl. 14 
Zásobovanie pohrebiska vodou 

Na pohrebiskách je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou. 

Čl. 15 
Podmienky a priebeh pohrebných obradov 

Pohrebný obrad moţno konať v obradnej sieni cintorína U Krkošky. Obstarávateľ pohrebu 

uhradí náklady spojené s nájmom chladiarenského zariadenia (ak bolo vyuţité) podľa 

sadzobníka schváleného príslušným cenovým orgánom. 

Čl. 16 
Popis prevádzkových priestorov a poskytovanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov a pomôcok pre zamestnancov 



Prevádzkovými priestormi pohrebiska sú prevádzkové budovy. Prevádzkovou budovou sa 

rozumie dom smútku U Krkošky. 

Prevádzková budova je rozdelená na technologicko-prevádzkovú časť a verejnú časť. 

Technologicko-prevádzková časť obsahuje: 

- šatňu, prezliekáreň, umývarku a WC, 

- obradnú sieň 

- sklad katafalkára 

- chladiaci box pre dvoch zosnulých 

- umývarku a WC pre zamestnancov 

Verejná časť obsahuje: 

- priestory na príjem objednávok pohrebov a vybavovanie klientov, 

- hygienické zariadenia a WC 

- verejné WC 

Čl. 17 
Prechodné ustanovenia 

1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa uţívania hrobových miest zostávajú zachované 

za rovnakých podmienok, za akých boli dohodnuté, ak osoby oprávnené z tohto 

právneho vzťahu sú známe a sú splnené podmienky uţívania hrobového miesta 

(uhradený prenájom hrobového miesta).  

2. Hrobové miesto ostáva zachované: 

a/ jeden rok odo dňa oznámenia známej oprávnenej osobe (pozostalým), ţe nie sú 

splnené podmienky uţívania hrobového miesta, 

b/ tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z., ak osoba alebo 

osoby, oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa uţívania hrobového miesta, sú 

známe, ale nebolo moţné doručiť oznámenie, ţe nie sú splnené podmienky uţívania 

hrobového miesta, čo bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto 

osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu, 

c/ päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z., ak osoba alebo 

osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením 

skutočnosti, ţe nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.  

Čl. 18 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Čadci dňa 

23. novembra 2006 uznesením č: 111/2006 a Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva dňa 9.1.2007  

2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebísk, osoby 

vykonávajúce práce na pohrebiskách alebo iné pohrebné sluţby.  

3. Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia orgánom mesta 

a RÚVZ. .  

4. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší doteraz 

platný prevádzkový poriadok cintorínov.  



5. Šírka ochranného pásma pohrebiska 50 m sa nevyţaduje pre pohrebiská zriadené pred 

nadobudnutím účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z. Ak má pohrebisko dom smútku bez 

chladiaceho zariadenia, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný do troch rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zák. Č. 47012005 Z.z. zabezpečiť vybavenie domu smútku 

chladiacim zariadením.  

6. Prevádzkovateľ pohrebiska určuje ceny sluţieb za vyuţitie chladiaceho zariadenia. 

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený zvýšiť ceny cintorínskych sluţieb 

kaţdoročne maximálne o mieru inflácie, ohlásenú Národnou bankou SR.  

7. Prevádzkovateľ je povinný v lehote uvedenej v zákone Č. 470/2005 Z.z. predloţiť 

doklad o odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa pohrebiska ţivnostenskému úradu a 

vlastníkovi pohrebiska. 

   

V Čadci, dňa 16. novembra 2006 

Spracoval: Kamenárstvo Klieštik, 

prevádzkovateľ pohrebísk 

na území mesta Čadca 

 


