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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom (ďalej len MsZ) sa v zmysle § 11, ods. 3, písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č.470/2005 
Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN „).  

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tento prevádzkový poriadok upravuje podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a zákona 
č. 455/1991 Zb. - živnostenský zákon podmienky prevádzkovania pohrebísk a s nimi súvisiace 
práva a povinnosti dotknutých. Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov 
hrobových miest a návštevníkov pohrebísk na území mesta, ktorých povinnosťou je dbať na 
všeobecný poriadok a dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska. 

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na pohrebiská v Žiari nad Hronom, v Šášovskom Podhradí 
a v Horných Opatovciach. 

3. Prevádzkovateľom  pohrebísk sú Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. so sídlom na 
Ul. A. Dubčeka 45, 965 01  Žiar nad Hronom. 

 
§ 2 

Prevádzkovanie pohrebísk 
 

Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä: 
• výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
• pochovávanie, 
• vykonanie exhumácie, 
• správu a údržbu pohrebiska, 
• správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
• vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
• prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene. 
 
 

§ 3 
Základné povinnosti prevádzkovateľa 

 
Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný: 

• prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené zákonné podmienky, 
• prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pohrebísk, 
• viesť evidenciu o prideľovaní hrobových miest, 
• umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy 
• pred pochovaním, 
• zdržať sa styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť  
• účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
• písomne informovať nájomcu o: 

a) skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené 
b) dátum, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto 

informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku 
• 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, na základe tohto posudku 
upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska, 



• po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta, odovzdať pomník, náhrobné kamene,  
náhrobné dosky, oplotenie mestu,  

• mať situačné plány miest na pochovávanie, viesť v nich evidenciu voľných miest a dovoliť 
občanom, aby na požiadanie do nich nahliadli, 

• počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa   
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne 
zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, o takom alebo už uskutočnenom zásahu je 
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

 
 

§ 4 
Užívanie hrobového a urnového miesta  

(ďalej len „hrobové miesto“) 
 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 

hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva 
sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na 
pohrebisku. 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov 
viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. 

4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať 
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových 
miest. 

 
 

§ 5 
Ukladanie tiel do hrobov 

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

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre 
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, 

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. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v  hrobe, alebo v  hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby. 
3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky ak je 

ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej 
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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. 

5. V novej časti pohrebiska v Žiari nad Hronom sa môžu prenajímať len jednohrobky 
s vybetónovaným základom.  Do jednohrobky môžu  byť uložené viaceré ľudské pozostaky.  
Jednohrobka  pre jednu osobu musí mať hĺbku 1,60 m, dvojhrobka 2,00 m, trojhrobka 2,40 m, 
pričom každé prehĺbenie musí byť  prekryté poklopom.  

6. Pre hrob alebo hrobku môžu byť prepožičané miesta týchto rozmerov: 
• pre hrob, hrobku dospelého    110 x 245 cm 
• pre dvojhrob, hrobku dospelých    210 x 245 cm 



• pre hrob dieťaťa do 6 rokov    80 x 140 cm 
• pre hrob dieťaťa do 14 rokov    90 x 200 cm 

 Táto plocha obsahuje aj priestor pre vybudovanie obrubníka alebo hrobky. 
7. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm. 
8. Na každé hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebísk hranice.  
9. Pri výkopových prácach je povinné používanie ochranných pracovných pomôcok (obuv, odev, 

rukavice). Po ukončení výkopových prác je povinná následná dezinfekcia odkrytých častí tela 
na to určeným prípravkom. Pri práci sa smú používať len nepoškodené pracovné nástroje 
a pomôcky. 

 
§ 6 

Tlecia doba a exhumácia 
 

1. Dĺžka tlecej doby je 10 rokov. 
2. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať podľa § 22 ods. 5 zákona 
č. 470/2005 Z. z. na žiadosť: 

a) orgánov činných v trestnom konaní, 
b) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo 

mesto. 
3. Žiadosť o exhumáciu podľa § 22 ods. 6 zákona č. 470/2005 Z. z. musí mať písomnú formu 

a musí obsahovať: 
a) posudok úradu verejného zdravotníctva, 
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky 

uložené. 
4. Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 

a) obstarávateľa pohrebu, 
b) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bolo 

mesto. 
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
6. Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť 

uložené v  spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou. 
 

§ 7 
Zriaďovanie hrobov na pohrebisku 

 
1. Na zriaďovanie hrobov a urnových hrobov na pohrebisku je potrebný písomný súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné povolenie, ani ohlásenie podľa osobitného predpisu, sa 
nevyžaduje.  

2. Pri vyhotovení hrobov alebo pri ich úprave sa musí nájomca riadiť pokynmi prevádzkovateľa 
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, druh použitého materiálu a výzdobu. 

3. Predné a zadné hrany rámov a ohrád musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov. 
4. Po ukončení prác je nájomca povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť odpad.  
 

 
 
 
 
 



§ 8 
Práce na pohrebisku 

 
1. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení prevádzkovateľom pohrebiska. 

Vo výnimočných prípadoch, môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby telá zosnulých 
uložila do hrobu iná osoba. 

2. Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať len osoby 
s povolením prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
§ 9 

Výpoveď nájomnej zmluvy 
 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvy vypovie, ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 
dobu 

b) sa pohrebisko zruší 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
d) ak prepožičané miesto, alebo hrobka nie je udržiavaná v dobrom stave  

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 
písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady 
preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

3. 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. 

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

5. 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 dražbe. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú 
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

7. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, môže prevádzkovateľ 
pohrebiska 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 pamätihodností mesta, sa môžu zrušiť len po 
predchádzajúcom súhlase mesta. 

 
§ 10 

Starostlivosť o prepožičané miesto 
 
1. Nájomca je povinný prepožičané miesto udržiavať v riadnom stave a riadiť sa týmto 

prevádzkovým poriadkom. 
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve 

nájomcu, aby ich v primeranej lehota odstránil. Ak sa tak nestane, alebo ak je nebezpečenstvo 
z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného. 

3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ 
pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť. 



4. Nájomcom sa zakazuje na pohrebisku vysádzať stromy, kry a osádzať lavičky. 
 

§ 11 
Rozsvecovanie svetiel 

 
1. Svetlá - sviečky, kahance a pod., sa môžu na pohrebisku rozsvecovať, len ak sú umiestnené vo 

svietidlách a počas prítomnosti návštevníkov pri hrobe. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch samostatné zapaľovanie 

sviečok obmedziť, alebo celkom zakázať. 
 

§ 12 
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti 

 
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné: 
      - v období od 1. apríla do 3. novembra:   denne od 7.00 hod. do 20.00 hod. 
      - v období od 4 novembra do 31. marca denne od 8.00 hod. do 17.00 hod.  
2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská povolený len v sprievode dospelej osoby. 
3. Návštevníci sú povinní pohrebiská opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez 

osobitného upozornenia prevádzkovateľom. 
4. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním stavebných prác mimo 

stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebísk. 
 

§ 13 
Povinnosti návštevníkov 

 
1. Na pohrebisku a v jeho okolí je zakázané správať sa spôsobom, ktorý narušuje pietu a 

dôstojnosť miesta. 
2. Na pohrebisku sa zakazuje fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá, robiť hluk, 

neoprávnene zasahovať do hrobov. 
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní dbať o poriadok a čistotu. 
4. Návštevníci sú povinní kvety, vence a iný odpad odhadzovať len na mieste k tomu určenom. 
5. Do areálu pohrebísk sa zakazuje prístup motorovými vozidlami a inými dopravnými 

prostriedkami. 
§ 14 

Nakladanie s odpadom 
 
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje pravidelný zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 
z pohrebiska. 
 

§ 15 
Poplatky za hrobové miesta 

 
Úhrada za užívacie právo k hrobovému miestu: 

a) Jednohrob   110,- Sk/rok  (3,65 EUR/rok) 
b) Dvojhrob   160,- Sk/rok  (5,31 EUR/rok) 
c) Trojhrob   210,- Sk/rok  (6,97 EUR/rok) 
d) Urnové miesto    50,- Sk/rok  (1,66 EUR/rok) 

 
 
 



§ 16 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom uznesením číslo  

150/2007, zo dňa 11.12.2007. 
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňom 1.1.2008.  
3. Účinnosťou tohto VZN č. 7/2007 sa ruší VZN č. 5/1999 o prevádzke cintorína, pohrebísk 

a Domov smútku v Žiari nad Hronom zo dňa 18. 11.2007. 
 
 
 
 
        Mgr. Ivan Černaj 
                                     primátor  
 


