
Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vyvesené dňa 14.09.2010 a zvesené dňa 18.10.2010

Mesto Čadca 

vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade s § 30  zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  

                                                                    
Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Čadca

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky 
poriadok v meste Čadca

č. 115/ 2010

 OBSAH

PRVÁ ČASŤ 

                                                                         § 1
                                                                Predmet úpravy

         Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb 
– podnikateľov a právnických osôb v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk, určuje podmienky 
a ceny nájomného za prenechanie hrobového miesta nájomcovi, výpoveď z nájomnej zmluvy a ďalšie 
skutočnosti potrebné k zachovaniu poriadku a dôstojnosti na pohrebiskách v meste Čadca.

                                                                          § 2
                                                                 Základné pojmy

        Základné pojmy sú definované v §2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

                                                                         § 3
                                                                 Rozsah platnosti.

        V zmysle §15 zákona o pohrebníctve je obec povinná zriadiť pohrebisko vo svojej obci alebo 
zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.
Mesto Čadca má na svojom území zriadené 4 pohrebiská:

1. Čadca, ul. 17. Novembra
2. Čadca u Krkošky
3. Čadca – Horelica
4. Čadca – Horelica Kýčera 

                                                                       § 4



                                                      Prevádzkovanie pohrebiska

1. Mesto Čadca prevádzkuje pohrebiská prostredníctvom organizácie Mestský podnik 
služieb, príspevková organizácia Mesta Čadca. 

2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: a/  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
                                                                  b/  vykonávanie exhumácie,
                                                                  c/  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním  
                                                                        pohrebiska,  
                                                                  d/  správu pohrebiska,
                                                                  e/  správu domu smútku
                                                                  f/  údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska a evidenciu 

prevádzkovania pohrebiska v zmysle §17 zákona o pohrebníctve.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého 

správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade 
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť, aby hrob spĺňal nasledovné 
podmienky: 
- Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, 

o pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,2 
m,

o pre prehĺbený hrob musí mať najmenej 2,2 m
- Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
- Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, čo sa 

nevzťahuje na dvojhrob.
- Po uložení rakvy do hrobu musí byť zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

6.  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný dodržiavať ďalšie povinnosti vyplývajúce zo 
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.

                                                                     § 5
                                                   Prenájom hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy .
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom nesmie byť vypovedaná pred 

uplynutím tlecej doby.
3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá 
sa prihlási ako prvá. 
V zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení nesk. predpisov je 
blízkou osobou  príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere 
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, 
ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

4. Ceny nájomného za prenechanie hrobového miesta nájomcovi sa stanovujú na obdobie 
10 rokov, a to  nasledovne:



Cintorín na ul. 17. Novembra:  

- Jednohrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  33,20 EUR
- Dvojhrob , vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  66,40 EUR
- Urna v zemi                                                                 8,30 EUR
- Hrobka pre jedny ľudské pozostatky                         66,40 EUR

Cintorín u Krkošky:

- Jednohrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  33,20 EUR
- Dvojhrob , vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  66,40 EUR
- Urna v zemi                                                                 8,30 EUR
- Hrobka pre jedny ľudské pozostatky                         66,40 EUR

Cintorín na Horelici:  

- Jednohrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  33,20 EUR
- Dvojhrob , vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  66,40 EUR
- Urna v zemi                                                                 8,30 EUR
- Hrobka pre jedny ľudské pozostatky                         66,40 EUR

Cintorín na Horelici Kýčera:

- Jednohrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  16,60 EUR
- Dvojhrob , vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu  33,20 EUR
- Urna v zemi                                                                 3,30 EUR
- Hrobka pre jedny ľudské pozostatky                         33,20 EUR

                                                          § 6
                            Užívanie a starostlivosť o hrobové miesto

1. Výkopové a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať 
len osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie správcu - Mestského podniku služieb, 
príspevkovej organizácie Mesta Čadca. 

2. Na prenajatých hrobových miestach môžu vykonávať nájomcovia alebo osoby im blízke 
jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie ( vysádzanie 
kvetín, čistenia okolia hrobu a pod. )

3. Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
správcu cintorína.

4. Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých miestach len po predchádzajúcom 
súhlase správcu cintorína. Správca môže kedykoľvek stromy a kríky z cintorína odstrániť 
len so súhlasom orgánu štátnej správy ochrany prírody v zmysle platných predpisov.

5. Hrobové miesta musí nájomca udržiavať tak, že :
- predné  a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami susedných hrobov,



- pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
- pri svahovitom teréne musia byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 

prebytočný stavebný materiál.
7. Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné odpratávať alebo odstraňovať vybudované 

stavby, ani vynášať časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

                                                                         § 7
                                                        Prevádzkový poriadok

Týmto VZN sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Čadca, predložený správcom 
Mestským podnikom služieb, príspevkovou organizáciou Mesta Čadca, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto 
VZN. Správca cintorína zabezpečí jeho vyvesenie na jednotlivých pohrebiskách na mieste obvyklom 
a verejnosti prístupnom.

                                                                          § 8
                                                         Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva Čadca dňa 01. októbra 2010  pod č. 140/2010

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011

                                                                                       Bc. Ing. Jozef  V r a ž e l
                                                                                              primátor mesta 

Prevádzkový poriadok pohrebiská
Čl. 1.

Prevádzkový poriadok



Prevádzkový  poriadok je vypracovaný  na základe §18 Zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve v znení neskorších predpisov /ďalej Prevádzkový poriadok/

Pohrebiska na území mesta Čadce sú prevádzkované firmou :

Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284, 02201 Čadca
IČO: 00183326
DIČ: 2020421568

Tento prevádzkový poriadok platí pre pohrebiská v Čadci: Ul. 17.novembra, U Krkošky, 
Horelica, Horelica- Kýčera

Čl. 2.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

Správca pohrebísk poskytuje vedenie evidencie hrobových miest súvisiacich 
s prevádzkovaním pohrebiska v rátane výberu poplatkov za prenájom hrobových miest, 
správu pohrebiska, správu márnice a domu smútku, údržbu komunikácií a zelene na 
pohrebiskách. Ďalšie služby spojené s vykopaním hrobu a zasypaním hrobu, vykonávanie 
exhumácie zabezpečuje správca pohrebísk prostredníctvom tretej osoby na základe zmluvy 
s poskytovateľom týchto služieb.

Čl. 3.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

Nájomca hrobového miesta je povinný

a/ dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku týkajúce sa povinnosti ako nájomcu 
hrobového miesta,

b/ udržiavať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c/ udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastne náklady

d/ písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 
na vedenie evidencie a to zmenu mena, priezviska a dresu miesta trvalého bydliska pobytu

e/ udržiavať poriadok na pohrebisku

Čl. 4.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

Návštevník pohrebiska je povinný

a/  dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týka povinnosti 
návštevníkov

b/ zachovávať dôstojnosť pohrebiska a to tým, že sa zakazuje:

- vodiť psov do areálu pohrebiska s výnimkou ak pes je ako doprovod nevidiacej osoby 

- fajčiť   celom areáli pohrebiska

- voziť sa na bicykli



- hádzať odpady mimo vyznačených kontajnerov a donášať do areálu pohrebiska iný  odpad, 
ako ten, ktorý vznikne pri údržbe hrobového miesta

- kričať

- poškodzovať zariadenie pohrebiska v rátane ničenia a poškodzovania zelene

Čl. 5

Prevádzková doba pohrebiska.

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. Prevádzkové doby pohrebiska sú umiestnené na jednotlivých pohrebiskách na verejne 

prístupných miestach. 

Čl. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

.

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spĺňať tieto požiadavky
- 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 ležať 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 uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške min. 1,2 m,
- pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 
pozostatky, ak je možné umiestniť ich nad úroveň pochovaných ľudských ostatkov a 
vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m, 

2. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými 
pozostatkami zomrelého možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným 
súhlasom nájomcu. 

Čl. 7
Dĺžku tlecej doby podľa

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

zloženia pôdy  musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko je ustanovená 

na 16 rokov na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku.

Čl. 8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

Spôsob evidencie pohrebiska je v kompetencií mesta, ktorú zabezpečuje správca pohrebiska 
a je prístupný na MsÚ Čadca v pracovisku prvého kontaktu a spoločná úradovňa. 

Čl. 9
Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu



Odvoz odpadu zabezpečuje Mestský  podnik služieb Čadca, pričom vývoz sa realizuje na 
základ aktuálnej potreby. 

Čl. 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný  každý vstup  na pohrebisko za účelom vykonania 

určitého úkonu spojeného s prevádzkovaním pohrebnej služby nahlásiť správcovi pohrebiska 

a riadiť sa jeho pokynmi a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

Čl. 15
Cenník služieb

1.  Použitie priestorov Domu smútku u Krkošky na obrad                  50,- EUR

2.  Použitie chladiarenského zariadenia na uloženie
     tela mŕtveho na 1 deň aj začatý                                                      3,- EUR  
3. Vstup súkromných firiem do areálu pohrebiska za účelom výstavby, úpravy, alebo opravy 

hrobov                                                                                            5,- EUR na deň aj začatý

V Čadci, dňa  09. 09 2010

Spracoval: Ing. Ľubomír Vojár


