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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 
Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku pre mesto Sereď a časť Horný Čepeň 

 
 

I. Identifikačné údaje: 
 
Pohrebisko: Cintoríny: Sereď stará a nová časť a cintorín Horný Čepeň 
Zriaďovateľ pohrebiska: Mesto Sereď 
Prevádzkovateľ pohrebiska: Ján Sojka – MEMORIA 
                                                   Lipová 2414/15 926 01 Sereď 
                                                   IČO: 34 951 296 
 

II. Všeobecné ustanovenia: 
 
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať 
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010Z.z. 
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

III. Rozsah poskytovaných služieb prevádzkovateľom pohrebiska: 
 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b) vykonanie exhumácie, 
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
d) správu pohrebiska, 
e) správu márnice a domu smútku  
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

 
IV. Základné údaje o pohrebisku: 

 
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska: 
 
A) Objektová skladba: 
 
A1: Pohrebisko Sereď 
rozloha stará časť:  
celková výmera: 17.236 m² 

- plocha chodníkov: 2.210 m² 
- plocha hrobových miest: 13.756 m² 
- plocha trávnikov: 920 m² 
- plocha Domu smútku: 350 m² 

rozloha nová časť – Kasárenská ul.: 
celková výmera: 6.600 m² 

- jestvujúce chodníky: 1.586,31m² 
- chodníky vybudované v Nov.2011: 241, 41m² 
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- chodníky navrhované: 811,77m² 
- zeleň: 1.078 m² 
- voľné hrobové miesta: 2.666,64 m² 
- deliaca a izolačná zeleň: 215,76 m² 
- plocha parkoviska:1.216 m² 
- strešná zeleň na obslužnom objekte: 210 m² 

- zeleň parkoviska: 370 m² 

- parkovisko pri SC od Kasárenskej ul.:517,5 m² 
 
Dom smútku, v ktorom sa nachádza: 
�  Obradná sieň- klimatizovaná 
�  Miestnosť pre katafalky 
�  Miestnosť pre obliekanie 
�  Zvukáreň 

 
Obslužný objekt, v ktorom sa nachádza: 
� Sklad rakiev 
� Miestnosť pre  zamestnancov: 1 x sprcha, WC s predsienkou, 1x umývadlo 
� WC pre občanov :  mužské:1x kabínka WC, 1x umývadlo, 1x pisoár 

                         ženské: 2x kabínka WC,1x umývadlo 
 
� Kancelária pre cintorínsku správu; zároveň predajňa cintorínskych potrieb: 
       1x kabínka WC s predsienkou a 1x umývadlo 
� Príručný sklad: 1x umývadlo  
� Miestnosť pre duchovných k príprave obradu 
 
Všetky miestnosti majú prívod elektriny a v prípade potreby  sú vykurované  elektrickými vyhrievacími 
telesami. Objekt je napojený na mestskú vodu (úžitková), ktorá je odvádzaná kanalizáciou. Na 
pohrebisku sú v starej  a v novej časti výtokové stojany. 

 
A2:Horný Čepeň: 
celková výmera : 3.168 m² 

- plocha horových miest : 632 m² 
- plocha chodníkov: 175 m² 
- plocha objektu márnice: 40,5 m² 
- plocha trávnikov: 2.320,5 m² 

 
Dom smútku v ktorom sa nachádza:  

� Miestnosť pre katafalk 
� Sklad náradia 
� Miestnost pre kňaza 
 
Objekt je v prípade potreby vykurovaný lokálnymi vyhrievacími telesami.  
Na pohrebisku sú 2 výtokové stojany. 
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B) technické vybavenie Domu smútku: 
 
V Seredi- 3 x chladiaci katafalk, 1x mraziaci box pre 2 telá 
V Hornom Čepeni- 1x chladiaci katafalk 
 

V. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

(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, ak  zákon č. 131/2010 Z.z.  o 
pohrebníctve neustanovuje inak.  
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému 
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť 
prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred 
písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný 
bezodkladne písomne informovať nájomcu.  
(4) 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. 
Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu 
hrobového miesta. 
(5) Nájomca hrobového miesta je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového 
miesta, 
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady; pričom za hrobové miesto sa 
považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie 
urny, 
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 
vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebíctve, 
e) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia prevádzkovateľa 
pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo 
oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne) hrobového miesta, vybudovanie 
alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a 
pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a 
osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na 
iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný 
nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi 
pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie do 24 hodín, 
g) po ukončení akýchkoľvek stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie 
hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Ak sa tak nestane, 
prevádzkovateľ cintorína dá okolie do pôvodného stavu do 24 hodín a práce, ktoré boli potrebné  
vykonať, budú fakturované nájomcovi hrobového miesta. 
 
(6) Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať dreviny a 
kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 
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VI. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a 
zachovaním dôstojnosti tohto miesta 

 
a) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať  
sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by 
urážalo pozostalých.  
b) Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie  pohrebiska. 
c) V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky - osobám pod  
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje 

d)Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá. 
e)Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.  
f) Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad. 
g) Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska: 

- na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie 
pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiacich 
zariadení, 

- na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania, 
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú 

úpravu hrobového miesta, 
- na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb. 

h) Hodinu pred obradom je zakázané vykonávať kamenárske práce v blízkosti miesta pohrebného aktu.  
i)  V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch, kolieskových  korčuliach, 
motocykloch. 
j)  Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom  
 zabezpečené proti vzniku požiaru. 
 
 

VII. Čas  keď je pohrebisko, správa cintorína a Dom smútku prístupné verejnosti 
 
Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe: 
od 01.04. do 30.09. v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. 
od 01.10. do 30.10. v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. 
od 31.10. do 02.11. v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
od 03.11. do 31.03. v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. 
Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného 
upozornenia. 
 
Správa cintorína je otvorená v pracovné dni:  8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. 
Prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť otváracie hodiny. 
 
Dom smútku v Seredi: je otvorený v pracovné dni: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. 
Prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť otváracie hodiny. 
 
Pozostalí si môžu zapožičať kľúč od bočného vchodu, ak o to požiadajú 
Správca cintorína individuálne posúdi zapožičanie kľúča. 
 
Dom smútku v časti Horný Čepeň je uzamknutý, otvára sa iba v prípade žiadosti pozostalých, 
pričom sa im zapožičajú kľúče. Cintorín v Hornom Čepeni je neuzamknutý. 
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VIII. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

 
(1) Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest. 
(2) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 
a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa 
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m, 
b) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 2. písm. c)  
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 
minimálne 1,2 m, 
f) pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch: max. 80 cm x 210 cm 
g) pochovávajúca plocha pri detskom hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch: max. 50 cm x 80 cm 
h) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný dodržať 
podmienky stanovené prevádzkovateľom, 
i) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery: 
- pri jednohrobe: 110 cm x 245 cm 
- pri dvojhrobe: 220 cm x 245 cm 
- pri trojhrobe: 330 cm x 245 cm 
- pri štvorhrobe: 440 cm x 245 cm 
- pri detskom hrobe: 60 cm x 110 cm. 
j) pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne a obruby 
urnového miesta: 80 cm x 70 cm a bočná vzdialenosť medzi obrubami jednotlivých urnových miest 20 
cm. 
(3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa uloženia 
pôdy musí trvať  najmenej 10 rokov. 
(4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 
musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. 
(5) 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 
vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 
(6) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; 
rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, 
aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 
(7) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať do urnových  
hrobov alebo hrobiek. 
(8) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 
podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. 
(9) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej 
pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s 
navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil. 
(10) Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj prístupný k 
nahliadnutiu. 
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IX.Exhumácia ľudských ostatkov 

 
(1) Ľudské ostatky je možné exhumovať na 
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo 
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na 
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 
(2) Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky 
uložené, a musí obsahovať: 
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej 
doby, 
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom 
pohrebisku, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie. 
(3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.  
(4) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 
(5) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
(6) Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky alebo 
exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou; dokladom, 
ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke 
mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. 

 
 

X. Spôsob pochovávania 
 

(1) O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje obstarávateľ 
pohrebu. Platí však zásada, že obvykle zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku toho mesta, v územnom 
obvode, v ktorom osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené 
z dopravného prostriedku. 
(2)Pochovať mŕtveho z iného mesta alebo územného obvodu na pohrebisku, ktoré sa nachádza na území 
mesta Sereď, možno len s povolením primátora mesta Sereď. 
(3) Mŕtvi sa dočasne ukladajú v márniciach. Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí 
byť premiestnené do márnice najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo 
umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych, v krematóriu, na cintoríne alebo 
prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou. Prevoz mŕtveho zabezpečí 
obstarávateľ pohrebu. 
(4)Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské 
pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov 
uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do 
mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty pod -10°C. Ak bola vykonaná pitva, 
možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky 
možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a 
pitve bez odkladu. 
(5)Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,  alebo uložením 
urny s popolom na pohrebisku. Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách. 
(6)Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si mŕtvy zvolil, treba podľa možnosti jeho 
prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva. Ak sa k telu mŕtveho 
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neprihlásia príbuzní, je povinné mesto na základe informácií o zosnulom zabezpečiť všetky náležitosti, 
týkajúce sa jeho pochovania, na náklady mesta. 
(7)Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 
siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, na ktorého území došlo k úmrtiu, ak nie je známe 
miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, v ktorého katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 
(8)Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, mesto podľa bodu 7. je povinné bezodkladne oznámiť jeho 
úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo 
konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak mesto nedostane do 14 dní odo 
dňa oznámenia úmrtia z MZV SR alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo prepravy ľudských 
pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí 
mesto. 
(9)Termíny pohrebov určuje výhradne prevádzkovateľ pohrebiska.  
 
V sobotu a v nedeľu sa nepochováva. V prípade výnimky (s písomným súhlasom prevádzkovateľa 
pohrebiska) s 50% príplatkom. 
 

XI.  Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre 
zabezpečenie prevádzky pohrebiska: 

 
a)prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v 
§ 8 zák.č 131/2010Z.z. ods. 1 a 2 a to keď úmrtie je doložené: 

� listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, 
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho 

� pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo 
ľudských ostatkov 

� ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný 
súhlas orgánu činného v trestnom konaní 
b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal  
prehliadku mŕtveho tela, alebo na výzvu Policajného zboru,  
c) prevziať potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe požiadania obstarávateľa  
    pohrebu 
d) viesť evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktorá  
obsahuje: 

� meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak 
bolo pridelené,  

� dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,  
� dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko  
       alebo do krematória,  
� doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,  
� dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,  
� evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo 

e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého  
ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky, 
f) postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov uvedených v liste o prehliadke  
mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov činných v trestnom konaní  
alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
g) mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, 
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h) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí  
trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 oC do 5 oC; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý  
    vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav  
ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie  
teploty nižšej ako -10 oC, 
i)zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť obstarávateľovi  
pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním a pri smútočných  
obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v  
súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
j) poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky, 
k) vykonávať dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich  
zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok, 
l) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb, 
m) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na : 
(1) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať 
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom  
mieste,  
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového  
miesta a hĺbky pochovania,  
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu  
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,  
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov  
obce, ak je nájomcom obec,  
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miestaa údaje o zmene nájomcu,  
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,  
1g) písomne informovať nájomcu o: 

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

 súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku 
1h) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka  
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisualebo či ide o vojnový hrob, 
 l i)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 takomto pripravovanom 
      alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu  
1j) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,  
(2) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o  
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,  
2b) zrušení pohrebiska,  
n)predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na  
schválenie aj jeho zmeny, 
o) evidenciu pohrebiska odovzdať Mestu Sereď najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania  
pohrebiska , 
p)umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej službyvstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej  
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľpohrebnej 
služby sa riadi prevádzkovým poriadkom miestneho pohrebiska, plánom pohrebných obradov a 
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska, aby bol zachovaný organizačný polohopis hrobov 
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na miestnom pohrebisku, 
r)zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania. 
 

XII.Dĺžka tlecej doby podľa § 19 ods.3 z. 131/2010 Z.z. 
 

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa  
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 
 

XIII.Spôsob nakladania s odpadkami 
 
(1) Odpad vzniknutý pri  bežnej údržbe hrobového miesta ( vyhorené kahance, zvädnuté, suché kvety, 
vence a pod.) je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odniesť na miesto na to 
určené na pohrebisku. Odpad sa likviduje v kontajneroch umiestnených v priestoroch cintorína. 
(2) Odvoz odpadu z pohrebiska zabezpečuje Mesto Sereď podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
(3) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.  
(4) Odpad vzniknutý činnosťou  stavebných alebo kamenárskych firiem si odvážajú kamenárske firmy na 
vlastné náklady. 
(5) Nájomca hrobového miesta je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie a odvoz   
vzniknutého odpadu  na pohrebisku ako je  nadbytočná zemina, kameň a pod. 

 
XIV. Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 odsek 2 a 3 Zák. 131/2010 Z.z. a v rozsahu 
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:  
a) prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu minimálne deň 
vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného obradu,  
b) pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko budú prevádzkovateľom 
pohrebiska poučení o bezpečnosti pri práci, PO, OŽP a sú povinní tieto pokyny dodržať, 
c)prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdáva a preberá 
priestory a zariadenia domov smútku tej pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt., obsluhuje 
ozvučovaciu techniku, 
d) prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi 
pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,  
e) pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu bude umožnený v 
deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom pohrebného obradu, 
f) pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa zdržať v 
styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním zachovať dôstojnosť 
celého pietneho aktu.  
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom, plánom pohrebných obradov a 
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. 
 
 

 
XV.Cenník služieb 

 
Viď príloha č.1 prevádzkového poriadku pohrebiska. 
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Príloha č.1 

Ján Sojka-MEMORIA 
Prevádzka: SEREĎ a časť Horný Čepeň 

Cenník cintorínskych služieb  
 

   

Por.číslo Druh Cena v EUR  

100 Prenájom  miesta pre jednohrob na 10 r., 110 cm x 245 cm   9,91 € 
101 Obnova užívania pre jednohrob na ďalších 10 r.   9,91 € 
102 Prenájom  miesta pre dvojhrob na 10 r., 210 cm x 245 cm 19,91 € 
103 Obnova užívania pre dvojhrob na ďalších 10 r. 19,91 € 
104 Prenájom  miesta pre trojhrob 10 r.,  29,87 € 
105 Obnova užívania pre trojhrobna ďalších 10 r. 29,87 € 
106 Prenájom  miesta pre detský hrob na 10 r. 60 cmx 110 cm   9,95 € 
107 Obnova užívania det. hrobu o ďalších 10 r.   9,95 € 
108 Prenájom za urnové miesto 100 cm x 100 cm   9,95 € 
109 Hrobka                 66,38 € 
Upozornenie: Za každé ďaľšie hrobové miesto sa zvyšuje poplatok o 9,95 € podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2011 o správe  prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď, s účinnosťou od 5.5.2011. 

   

Por.číslo Druh Cena v EUR  

201 Výkop hrobu pre truhlu + zasypanie hrobu  79,90 € 
202 Detto v období od 1.11.- 31.3.   88,76 € 
203 Výkop hrobu pre dvojhrob. nad seba+odvoz zeminy              109,54 € 
204 Detto v období od 1.11.- 31.3.  118,68 € 
205 Výkop detského hrobu + zasypanie hrobu   48,85 € 
206 Detto v období od 1.11.- 31.3.   57,25 € 
207 Vykopanie jamy pre uloženie urny   40,30 € 
208 Detto v období od 1.11.-31.3.   49,20 € 
209 Vykonanie kompletnej exhumácie do 10 rokov 330,00 € 
210  Vykonanie exhumácie nad 10+ rokov cena rovnaká ako pri 

výkope hrobu 
211 Poplatok za prenájom obradnej miestnosti v dome smútku k vykonaniu  

pietneho aktu za jeden obrad* 
   59,00 € 

212 Použitie chlad.zariadenia /každých začatých 24 hodín/     7,55 € 
213 Reprodukovaná hudba v obradnej miestnosti / použitie zvukového 

zariadenia/ 
    7,90 € 

 
214 Úprava hrobu po pochovaní  11,28 € 
215 Vystavenie a odstránenie kvetinových darov   5,56 € 
216 Máre                  5,50 € 
217 Varhany                12,00 € 
218 Upratanie a dezinfekcia obradnej miestnosti pred a po pohrebe                15,00 € 
219 Poplatok za celodenný komerčný vstup mot.vozidla    6,20 € 
220 Opis dokladov, nájomná zmluva, faktúry, objednávky a pod.    1,80 € 
* Pri sociálnom pohrebe sa poplatok za prenájom Mestu Sereď neúčtuje. 
Upozornenie: V dňoch pracovného pokoja a mimo pracovnej doby účtujeme príplatok 50 %. 

 
Cenník je platný od 1.1.2012 

 

Dátum vypracovania: 25.11.2011 
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: Ján Sojka 
Predkladá na schválenie: Ján Sojka 
V Seredi, dňa 28.11.2011                                                                       Podpis a pečiatka prevádzkovateľa: 

 


