
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA ČADCA 
č. 2/2021, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Čadca 
 

 
 

Mesto Čadca 
 

vydáva na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade  
s § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA ČADCA 

č. 2/2021, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Čadca 

 
Článok 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. 

Článok 2                                                                                                                                                                   
Základné pojmy 

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

Článok 3                                                                                                                                                                       
Rozsah platnosti 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebiska v meste Čadca. Mesto Čadca má na svojom území 
zriadené 4 pohrebiská: 

1. Čadca – ul. 17. novembra 

2. Čadca – u Krkošky 

3. Čadca – Horelica  

4. Čadca – Kýčera  

Článok 4                                                                                                                                                               
Prevádzkovanie pohrebiska 

 
1. Mesto Čadca prevádzkuje pohrebiská prostredníctvom príspevkovej organizácie Mesta Čadca                      

Mestský podnik služieb 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 márnice a domu smútku, ak sú na pohrebiskách vybudované 



f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

3. Prevádzkovateľ pohrebiská je povinný viesť evidenciu pohrebiska a  prevádzkovania pohrebiska v zmysle § 17 
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko              
na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ 
pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania 
určeným prevádzkovateľom pohrebiska. 

5. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané. 
 

Článok 5 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 
 

1. Prevádzkovanie pohrebísk poskytuje/umožňuje tieto služby: 
a) vykopanie a zasypanie hrobu, exhumáciu prostredníctvom tretej osoby na základe zmluvy 

s poskytovateľom týchto služieb 

b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, nájom hrobových miest 

Uzatváranie nájomných zmlúv prevádzkovateľom pohrebiska na uloženie ľudských pozostatkov                              

alebo ľudských ostatkov, vedenie a aktualizácia dát o hrobových miestach a nájomných zmluvách, písomné 
informovanie nájomcov na uplynutie lehoty nájomného v primeranom čase, doručenie výpovede nájomných 
zmlúv po uplynutí lehoty zaplateného nájomného, zverejňovanie informácií na mieste obvyklom                             

na pohrebiskách 

c) poskytovanie domu smútku na vykonávanie smútočných obradov 

d) údržbu komunikácií a zelene v areáloch pohrebísk 

e) zabezpečenie zvozu odpadu z pohrebiska 

f) sprístupnenie pohrebísk počas otváracích hodín 

g) vyhľadanie hrobových miest z nákresu máp zamestnancom prevádzkovateľa pohrebiska v stanovenej 

pracovnej dobe 

2. Stráženie pohrebiska nie je súčasťou služieb poskytovaných na pohrebisku 

3. Čistenie hrobových miest prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva 

 

Článok 6                                                                                                                                                                   

Nájomná zmluva a prenájom hrobového miesta 
 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu 
obidvoma zmluvnými stranami 

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto 
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.  

3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej 
doby. Tlecia doba je stanovená na pohrebiskách Mesta Čadca na dobu 16 rokov na základe výsledkov 
hydrogeologického prieskumu a posudku. 

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších 
predpisov a podľa § 116 – 118 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. má prednostné právo na uzavretie novej 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba,  ktorá doručí 
písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom                   
alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi 
a ktorej prevádzkovateľ pohrebiska písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Predchádzajúca 
nájomná zmluva po zosnulom nájomcovi zostáva platná v plnom znení, s tým že sa mení iba nájomca 
hrobového miesta. 

5. Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté hrobové miesto do podnájmu. 
6. Nájomca hrobového miesta môže previesť hrobové miesto na inú osobu len písomne a to so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska. Predchádzajúca nájomná zmluva zostáva platná v plnom znení, s tým, že sa mení 
iba nájomca hrobového miesta. 



7. Ceny nájomného za prenechanie hrobového miesta nájomcovi za účelom uloženie ľudských pozostatkov alebo 
ľudských ostatkov sa stanovujú na obdobie 10 rokov, a to nasledovne na všetkých pohrebiskách na území 
Mesta Čadca: 

- jednohrob      60,- EUR 

- dvojhrob                 120,- EUR 

- trojhrob                 180,- EUR 

- urnové miesto, detský hrob    25,- EUR 

- hrobové miesto pre potratený ľudský plod  
alebo predčasne odňatý ľudský plod   25,- EUR 

8. Ceny nájomného za hrobové miesto zahŕňajú aj úhradu za služby spojené s nájmom hrobového miesta,              

ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať prevádzkovateľ pohrebiska.                  
9. Výška nájomného sa riadi cenníkom prevádzkovateľa pohrebiska platným ku dňu prijatia platby nájomného 

za hrobové miesto, ktorý je schválený Všeobecne záväzným nariadením Mesta Čadca. Prevádzkovateľ 
pohrebiska si vyhradzuje právo meniť výšku nájomného v závislosti od Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Čadca. 
10. Nájomné na obdobie ďalších 10 rokov sa hradí najneskôr v deň, kedy skončila doba, na ktorú bolo nájomné 

zaplatené. Pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa 
cenníka prevádzkovateľa pohrebiska platným ku dňu prijatia platby na ďalšie obdobie. 

11. Platné nájomné zmluvy na hrobové miesta uzatvorené pred účinnosťou tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia zostávajú v platnosti v terajšom znení do doby uplynutia doby nájmu. 

Článok 7 

Výpoveď 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vypovedať nájomnú zmluvu v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov podľa § 22, ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b) sa pohrebisko ruší 
c) nájomca ani po upozornení podľa § 22 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších 

predpisov nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
2. Výpoveď nájomnej zmluvy sa riadi v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v zmysle § 22 

a v súlade s Občianskym zákonníkom v zmysle § 676 - § 684, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
 

Článok 8 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 
 

Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) dodržiavať ustanovenie prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady, 

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 
evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a), 

e) udržiavať poriadok na pohrebisku. 
 

Článok 9 

Povinnosti návštevníka pohrebiska 
 
Návštevník pohrebiska je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov 

b) dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska 

c) zachovávať dôstojnosť pohrebiska 

 

 



Článok 10 

Priestupky 
 

Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov   
§ 32 ods. 1 – 6. 

Za priestupky  podľa tohto zákona možno v konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom konaní 
pokutu do výšky 663 eur. 

 

Článok 11 

Prevádzkový poriadok 
 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Čadca, 
predložený prevádzkovateľom pohrebiska Mestským podnikom služieb Čadca, príspevkovou organizáciou 
Mesta Čadca, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Správca pohrebiska zabezpečí jeho vyvesenie na jednotlivých 
pohrebiskách na mieste obvyklom a verejnosti prístupnom. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne skutočnosti neupravené týmto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska sa riadia ustanoveniami 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, osobitnými ustanoveniami a predpismi. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Mesta Čadca bol dňa 3.6.2021 vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta 
dňa 3.6.2021 a zvesený dňa 18.6.2021. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta 
Čadca bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca dňa 25.6.2021 pod číslom 40/2021. 

4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta 
Čadca bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Čadca dňa 7.7.2021 a zverejnené na webovom sídle 
mesta dňa 7.7.2021 a zvesený dňa ….......................... Účinnosť nadobúda dňom 1.9.2021. Dňom nadobudnutia 
účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 115/2010. 

5. Právne úkony uzatvorené pred účinnosťou tejto VZN ostávajú v platnosti. 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Milan Gura 

                   primátor mesta Čadca  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2021 

 
Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tento prevádzkový poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu           

pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku                
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska 
a domu smútku, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov 
a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, prenájom hrobových miest, spôsob vedenia 
evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby    
na pohrebisko, kontrolu, sankcie a cenník služieb. 

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

3. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na nasledovné pohrebiská v k. ú.  Mesta Čadca: 
Čadca - ul. 17. novembra 
Čadca - u Krkošky 
Čadca - Horelica 
Čadca - Kýčera 

4. Mesto Čadca prevádzkuje pohrebiska prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebísk, ktorým je mestská 
príspevková organizácia: 
Mestský podnik služieb Čadca 
Podzávoz 284, 022 01  Čadca 

IČO: 00183326 

DIČ: 20200421568 

 
Článok II. 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 
 

2. Prevádzkovanie pohrebísk poskytuje/umožňuje tieto služby: 
h) vykopanie a zasypanie hrobu, exhumáciu prostredníctvom tretej osoby na základe zmluvy 

s poskytovateľom týchto služieb 

i) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, nájom hrobových miest 

Uzatváranie nájomných zmlúv prevádzkovateľom pohrebiska na uloženie ľudských pozostatkov                            
alebo ľudských ostatkov, vedenie a aktualizácia dát o hrobových miestach a nájomných zmluvách, písomné 
informovanie nájomcov na uplynutie lehoty nájomného v primeranom čase, doručenie výpovede nájomných 
zmlúv po uplynutí lehoty zaplateného nájomného, zverejňovanie informácií na mieste obvyklom                             
na pohrebiskách 

j) poskytovanie domu smútku na obrady vykonávané smútočných obradov 

k) údržbu komunikácií a zelene v areáloch pohrebísk 

l) zabezpečenie zvozu odpadu z pohrebiska 

m) sprístupnenie pohrebísk počas otváracích hodín 

n) vyhľadanie hrobových miest z nákresu máp zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska v stanovenej 

pracovnej dobe 

4. Stráženie pohrebiska nie je súčasťou služieb poskytovaných na pohrebisku 

5. Čistenie hrobových miest prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva 

 

Článok III. 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný konať v súlade so zákonom. 
2. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencií prevádzkovateľa pohrebiska. 



3. Rezervácia hrobového miesta pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu, hrobky 
alebo uloženia spopolnených pozostatkov nie je možná z dôvodu nedostatočnej kapacity hrobových miest         
na pohrebiskách v k. ú. Mesta Čadca. Vopred je možné si rezervovať iba urnové miesto na pohrebisku 
u Krkošky. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, pretože sú súkromným majetkom nájomcu 
a nezabezpečuje ich stráženie. 

5. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojím konaním,                             
za odcudzenie časti hrobov alebo výzdoby. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený kontrolovať všetky subjekty vstupujúce  a vychádzajúce z areálu 
pohrebiska. 

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

 
Článok IV. 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

1. Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta /ďalej len „zmluva“/ 
uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebísk ako prenajímateľom a žiadateľom – nájomcom, na dobu 
neurčitú. Zmluva musí mať písomnú formu. Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo 
k hrobovému miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval               
na vlastné náklady. 

2. Uzavretím zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej 
zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky a ľudské ostatky do 
hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu zmluvy, ustanovení tohto 

prevádzkového poriadku pohrebísk, pokynov prevádzkovateľa pohrebísk, ktoré sú v súlade s týmto 
prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
týkajúcimi sa prevádzkovania pohrebísk. 

3. Nájomca je povinný platiť za služby  poskytované na pohrebisku podľa platného  cenníka, ktorý je uvedený 
v tomto prevádzkovom poriadku 

4. Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť viditeľným spôsobom, 
aby bolo zrejmé, že sa jedná o hrobové miesto a upraviť tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. 
Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy a pokynmi prevádzkovateľa pohrebísk zriadiť                                 
na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva 
hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. 

5. Vybudovanie akejkoľvek stavby vrátane základov pomníka, obruby a rámov bez uzavretia zmluvy o nájme 
hrobového miesta je zakázané. Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby                         
(napr. hrobky, rámu, základov, pomníka, náhrobného kameňa, náhrobnej dosky) je nájomca povinný požiadať 
o predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľ pohrebiska. Pri realizácii stavby je nájomca povinný sa riadiť 
podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska (rozmery, tvar stavby, použitý materiál, umelecko-

architektonický vzhľad)  a je povinný dodržať všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci. Nájomca realizuje stavbu na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu. 

6. Montáž, demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je nájomca povinný 
vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska. 

7. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno vykonávať  len so súhlasom 
prevádzkovateľ pohrebiska. Stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov 
a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa 
pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, 
oprava a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu. 

8. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne 

prislúchajúce okolie (najmenej 0,3 m od hrobu, resp. základov, obruby pomníka) v riadnom stave,                        

aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska a okolité hrobové miesta. 
9. Nájomca je povinný odstraňovať z hrobového miesta zvädnuté kvety, znehodnotené vence, odpad zo sviečok 

a ďalšie predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska. 
10. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy a majetok 

ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady 



nápravu. Ak tak neurobí ani po písomnej výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska 
oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť. 

11. Motorové vozidlá kamenárskych, stavebných firiem a zhotoviteľov náhrobkov počas vykládky a nakládky 
materiálu, ako aj počas výkonu kamenárskych a stavebných prác musia stáť tak, aby neohrozovali bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska a aby bol zabezpečený bezpečný prechod osôb, detských kočíkov a invalidných 
vozíkov, a taktiež aby bola zabezpečená dôstojnosť smútočných obradov vykonávajúcich sa na pohrebisku. 

12. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku                               

ani umiestňovať lavičky, realizovať schody, rôzne zábrany a zábradlia, upravovať okolie vybudovaného hrobu 
rôznymi materiálmi (štrk, mulčovacia kôra ...) bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

Článok V. 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ustanovenia 

osobitného predpisu a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska 

2. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním 
dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a poskytovateľov služieb                
na pohrebisku. 

3. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta               
a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomrelých alebo mravného cítenia 
pozostalých a verejnosti, zakázané je: 

- robiť hluk,  
- púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu,  
- fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky,  
- poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku,  
- vstupovať na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne 

- vstupovať so psom 

- páliť trávu a iný odpad 

- ukladať nádoby, náradia a iné predmety na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest 
- odnášať vodu z pohrebiska 

- donášať do areálu pohrebiska iný odpad, ako ten, ktorý vznikne pri údržbe hrobového miesta 

4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom 

tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti 
pohrebiska. 

5. Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu, je nutné toto 
opatrenie rešpektovať. Každá osoba , ktorá vykonáva kamenárske práce alebo iné stavebné práce                               
na prenajatom hrobovom miest, je povinná vyčistiť okolie hrobového miesta. Nepotrené zvyšky kameňa 
a iných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej údržbe hrobového miesta je povinná 
vyviesť z pohrebiska  na vlastné náklady na miesto na to určené. 

6. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska na akomkoľvek 
objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou 
pohrebiska. 

7. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených  komunikáciách a zdržovať sa tam 
len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, a to na prepravu: 

- rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy 
s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania a na dovoz vencov na pohreb 

- materiálu potrebného na výstavbu, rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek      
a inú úpravu hrobových miest 

- nevládnych a zdravotne postihnutých osôb 

 

Článok VI. 
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. 



2. Prevádzkové doby pohrebiska sú umiestnené na jednotlivých pohrebiskách na verejne prístupných miestach. 
 

Článok VII. 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

 
1. Maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva: 
- jednohrob dospelých dĺžka 2,50 m x šírka 1,20 m 

- dvojhrob dospelých dĺžka 2,50 m x šírka 2,40 m; trojhrob dĺžka 2,50 m x šírka 3,50 m 

- detský hrob 

- urnové miesto maximálne 1 m x 1 m vrátane chodníka 

- hrob pre ľudský plod maximálne 1 m x 0,6 m 

Vzhľadom na priestorové možnosti jednotlivých pohrebísk 

2. 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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 
0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku  aspoň 2,2 m. 

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

c) bočné vzdialenosti medzi hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, netýka sa dvojhrobu a viachrobu 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou                                 
vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom 
vo výške 0,7 m 

3. Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky a potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod 
je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.  

4. Akákoľvek zmena druhu hrobového miesta je možná len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska s tým, že 
musia byť dodržané maximálne rozmery nového druhu hrobového miesta. Predné a zadné hrany obruby 
musia byť v jednej rovine s hranami rámov susedných hrobov. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi 
musia byť najmenej 0,30 m. 

5. Ľudské ostatky  musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je 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. 

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

7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená 
do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské 
ostatky pred hlodavcami. 

8. Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky a potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod 
je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.  

9. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Potratený ľudský plod                  

alebo predčasne odňatý ľudský plod sa ukladajú do hrobu určeného pre potratený ľudský plod                           

alebo predčasne odňatý ľudský plod – druh hrobového miesta ľudský plod. Spopolnené ľudské pozostatky 
alebo ľudské ostatky a spopolnený potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod sa ukladajú 
v urne s popolom na pohrebisku. Tieto činnosti vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich 
vykonávaní povinný dodržiavať plán pohrebných obradov a pochovávania, riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa, 
prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť 
prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie evidencie hrobových miest ešte pred uložením 
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov a potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu. 

10. Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov a potrateného ľudského 
plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pohrebisku je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný 
dbať o to, aby jeho činnosťou neboli poškodené okolité hroby alebo iné príslušenstvo pohrebiska a je povinný 
zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá sa dotýka dôstojnosti zomrelého, etického cítenia pozostalých                  

alebo verejnosti. 

 

 



Článok VIII. 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 
1. Spôsob vedenia evidencie pohrebiska je v kompetencií mesta, ktorú zabezpečuje  prevádzkovateľ pohrebiska 

a je prístupný na MsÚ Čadca na pracovisku prvého kontaktu a spoločná úradovňa. 
2. Evidenciu pohrebiska vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska podľa § 17 ods. 4 v súlade so zákonom 131/2010 

v znení neskorších predpisov. 
 

Článok IX. 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby na základe zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska je povinný každý vstup 

na pohrebisko za účelom vykonania určitého úkonu spojeného s prevádzkovaním pohrebnej služby nahlásiť 
zamestnancovi prevádzkovateľa pohrebiska a riadiť sa jeho pokynmi a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby bez zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska tak môže učiniť len na základe 
písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Pohrebné služby sú oprávnené na pohrebiskách na základe zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom 
pohrebiska: 

a) kopať hroby 

b) ukladať  zeminu počas výkopu hrobu aj náhrobnú dosku na okolité hroby so súhlasom nájomcu 
dotknutého hrobového miesta; ak nie je technicky možné dočasne uložiť zeminu aj náhrobnú dosku            
na iné miesto, prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne dať takéto povolenie aj bez súhlasu nájomcu 
príslušného hrobového miesta 

c) pochovávať do hrobov a hrobiek 

d) ukladať urny do hrobov, hrobiek a urnových miest 
e) exhumovať zotleté i nezotleté ostatky 

f) použiť dom smútku a jeho príslušenstvo 

4. Pohrebné služby sú zodpovedné: 
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie 

b) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti 
c) za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby vedľajších hrobových miest 

d) za to, aby po pohrebnom akte bolo okolie hrobu upravené do pôvodného stavu 

e) za dôstojný priebeh pohrebu 

5. Pohrebné služby sú povinné: 
a) dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa pohrebiska 

b) dodržiavať rozmery stanovené v článku IV. tohto prevádzkového poriadku 

c) vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN 

 

Článok X. 

Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu 
 

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

Článok XI. 
Cenník služieb a poplatkov na pohrebisku 

 
1. vstup do areálu pohrebiska motorovým vozidlom za účelom výstavby, úpravy, opravy príslušenstva hrobu 

alebo jeho okolia na každý začatý deň       10,- EUR 

2. poplatok za odber vody pri použití vysokotlakovým čistiacim strojom  
za účelom odstránenia nečistôt na hrobe za jedno hrobové miesto      5,- EUR 

3. použitie priestorov Domu smútku u Krkošky na obrad                 50,- EUR 
4. použitie chladiarenského zariadenia na uloženie tela zosnulého  

na 1 deň aj začatý v Dome smútku u Krkošky      10,- EUR 
           

 



Článok XII. 
Sankcie 

 
Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  
§ 32. 
Za priestupky  podľa tohto zákona možno v konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom konaní 
pokutu do výšky 663 eur. 
 

 

 

 

V Čadci dňa 16.6.2021 

          Spracoval: Ing. Peter Lariš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESTO ČADCA       

                                                
                                                                            
Mesto Čadca na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,  podľa 
§ 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade          
so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva tento 
 
 
 
 

DODATOK č. 1 
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA ČADCA  

č.2/2021, KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
KOLUMBÁRIA MESTA ČADCA 

 
 

  
Predmet dodatku č. 1 

 
1. Týmto Dodatkom č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 2/2021 sa schvaľuje Prevádzkový poriadok kolumbária,    

ktorý tvorí prílohu č. 2 k VZN Mesta Čadca č. 2/2021. 
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí vyvesenie Prevádzkového poriadku kolumbária (ďalej aj ako 
„prevádzkový poriadok“) na jednotlivých pohrebiskách na mieste obvyklom a verejnosti prístupnom. 

2. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko Čadca u Krkošky.  
 
 
 
 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KOLUMBÁRIA 
 

Článok I. 
Predmet úpravy 

 
1. Mesto Čadca v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v súlade 

s VZN Mesta Čadca č. 2/2021 schvaľuje Dodatok č. 1, ktorý tvorí Príloha č. 2 k VZN Mesta Čadca č. 
2/2021 Prevádzkový poriadok kolumbária. 

2. Kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených 
a uzatvorených urnových schránok. 

3. Tento prevádzkový poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných v kolumbáriu, prenájom miesta, 
úpravu urnových schránok, správanie návštevníkov kolumbária. 
 

 
 

Článok II. 
Rozsah služieb poskytovaných v kolumbáriu 

 
1. Prevádzkovanie kolumbária poskytuje/umožňuje tieto služby: 

a) Otvorenie a zatvorenie urnovej schránky – zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska 
b) Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním kolumbária 
c) Údržbu komunikácií a zelene v priestore kolumbária 
d) Odvoz a likvidácia odpadov z kolumbária 

 
 
 
 
 



 
Článok III. 

Prenájom urnovej schránky v kolumbáriu 
 

1. Urnová schránka v kolumbáriu sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom 
pohrebiska Mestský podnik služieb a nájomcom. Doba prvého nájmu sa stanovuje na 25 rokov, obnova 
nájmu na 10 rokov. 

2. Prideľovanie urnovej schránky je v kompetencií prevádzkovateľa pohrebiska, podľa vnútorných predpisov 
prevádzkovateľa. 

3. Do jednej urnovej schránky s vonkajšími rozmermi 40 cm x 40 cm je možné uložiť najviac 2 urny 
a s vonkajšími rozmermi  40 cm x 60 cm 3 urny. 

4. Ak nájomca po uplynutí zaplateného obdobia nájmu nechce znovu obnoviť zmluvu platbou, je povinný 
túto skutočnosť oznámiť správcovi minimálne mesiac pred ukončením platnosti nájomnej zmluvy 
a urnovú schránku vyprázdniť. 

5. Ak nájomca do doby ukončenia platnosti nájomnej zmluvy prenajatú urnovú schránku neuvoľní, urobí to 
na jeho náklady prevádzkovateľ pohrebiska po predchádzajúcej písomnej výzve na známu adresu nájomcu. 

6. Urna/y zostanú ešte  1 rok uložené v depozite prevádzkovateľa pohrebiska. Pokiaľ sa bývalý nájomca 
počas tejto doby prihlási, bude mu pri výdaji urny/urien účtované okrem nákladov na vyprázdnenie urnovej 
schránky i manipulačný poplatok a poplatok za uskladnenie v depozite prevádzkovateľa pohrebiska. Ak 
sa nájomca neprihlási počas stanovenej doby, bude popol z urny vsypaný do spoločného hrobu, odkiaľ už 
nie je možné popol vydať. 

 
 

Článok IV. 
Úprava a výzdoba, úhrada škôd 

 
1. Po uložení urny sa urnová schránka uzatvorí. 
2. Do urnovej schránky sa ukladajú spopolnené ostatky výhradne v úradných schránkach. Schránku 

s popolom ukladá do kolumbária výhradne prevádzkovateľ pohrebiska. 
3. Nápis na urnových schránkach musí byť jednotný, vyhotovenie písma na epitafnú dosku a ostatné 

doplnkové služby budú poskytované výlučne z ponuky prevádzkovateľa pohrebiska. 
4. Doplnkové služby, vyhotovenie nápisu na čelnú dosku urnovej schránky vrátene písmen, číslic a ďalších 

doplnkov (vázička, stojanček na sviečky ...), otvorenie a uzatvorenie urnovej schránky ako aj ostatné 
doplnkové služby budú účtovane podľa cien v ponukovom katalógu prevádzkovateľa pohrebiska. 

5. K ucteniu pamiatky zosnulých je možné dať kytičku z kvetov. Sviečky je možné zapaľovať len na 
miestach vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska. 

6. Je vydaný prísny zákaz vŕtania, pribíjania a iného pripevňovania predmetov do urnovej schránky. 
7. Akýkoľvek zásah do vonkajších a vnútorných priestorov kolumbária je realizovateľný len prostredníctvom 

prevádzkovateľa pohrebiska. 
 
 

Článok V. 
Povinnosti nájomcov a návštevníkov 

 
1. Nájomníci a návštevníci kolumbária sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok pohrebiska v súlade 

s ustanoveniami VZN Mesta Čadca č. 2/2021, ktorý tvorí prílohu č. 1 k VZN Mesta Čadca 2/2021. 
 
 

 
Článok VI. 

Prevádzková a pracovná doba kolumbária 
 

1. Pohrebisko je otvorené od 1.4 do 31.10. príslušného kalendárneho roka, denne od 7.00 do 20.00 hod.  
a od 1.11. do 31.3. príslušného kalendárneho roka, denne od 8,00 do 17.00. 

2. Vkladanie urnovej schránky sa vykonáva v pracovných dňoch pondelok - piatok od 7.00 do 14.00.                 
Vo výnimočných prípadoch sa vkladanie môže uskutočniť mimo tohto času po dohode 
s prevádzkovateľom pohrebiska. 

 
 
 



 
Článok VII. 

Cenník služieb poskytovaných v kolumbáriu  
 
 
 

Názov položky cenníka Nájomné 
v EUR 

Nájom 1 urnovej schránky na prvých 25 rokov (vonkajšie rozmery 40 cm x 60 cm) 1 200,00 

Nájom 1 urnovej schránky na prvých 25 rokov (vonkajšie rozmery 40 cm x 40 cm) 1 000,00 

Obnova nájmu 1 urnovej schránky na ďalších 10 rokov po uplynutí prvej zaplatenej doby 
nájmu 
(40 cm x 60 cm) 

120,00 

Obnova nájmu 1 urnovej schránky na ďalších 10 rokov po uplynutí prvej zaplatenej doby 
nájmu 
(40 cm x 40 cm) 

100,00 

Uskladnenie urny v depozite prevádzkovateľa pohrebiska do jedného roku po ukončení 
platnosti nájomnej zmluvy na urnovú schránku 100,00 

Manipulačný poplatok za vyprázdnenie urnovej schránky 25,00 

 
 
 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia VZN Mesta Čadca č. 2/2021 ostávajú nezmenené. 
 
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 2/2021 bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Čadca 

a zverejnený na webovom sídle mesta dňa  24.02.2023  a zvesený dňa 15.03.2023. 
 
3. Tento  Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 2/2021 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 

mesta Čadca dňa 15.03.2023 pod číslom  15/2023. 
 
4. Tento Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 2/2021 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli mesta Čadca 

dňa 16.03.2023 a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 16.03.2023 a zvesený dňa 31.03.2023. 
Účinnosť nadobúda dňa 31.03.2023. 

 
 

 
 
 
 
 

        JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. 
                           primátor mesta Čadca  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


