
Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď v znení neskorších dodatkov č. 1/99,        
č. 2/01 a č. 3/02 a novelizácie 9/97. 
 

VZN č. 8/95 
Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď 

 
 

Článok I 
 

Ustanovenie tohoto poriadku sa vzťahuje na pohrebisko v meste Sereď spracované 
organizačným oddelením MsÚ Sereď. 

 
Článok II 

Zriaďovanie a správa pohrebiska 
 

Pohrebisko, urnový háj zriaďuje mestský úrad. Fyzická, resp. právnická osoba, ktorá 
má v prenájme správu cintorína, je povinná starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, 
zabezpečovať výsadbu a údržbu zelene, umiestnenie zariadení, menovite rozlúčkových siení 
a vykonáva celkový dozor na pohrebiskách. 

 
Článok III 

Pochovávanie 
 

 O tom, na ktorom z cintorínov má byť pochované telo zosnulého rozhoduje spravidla 
ten, kto pohreb objednáva. Pritom platia zásady, že zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku 
v tom obvode mesta, kde zomrel, resp. pred úmrtím žil. V sporných alebo osobitných 
prípadoch rozhoduje správca cintorína – pohrebiska. Telá osôb, ktoré zosnuli vo vlastnom 
obvode mesta, mimo liečebno – preventívnej  starostlivosti musia byť umiestnené do 8 hodín 
v miestnosti pre dočasné uloženie zosnulých na Mestskom cintoríne v Seredi. Do doby 8 
hodín sa nepočíta doba medzi 22.00 h a 6.00 h. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 
hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Záväzná hĺbka hrobu jednohĺbky je 180 
cm a dvojhĺbky 220 cm od úrovne terénu. Tlecia doba je 10 rokov a do dvojhĺbky je možné 
okamžité pripochovanie. 

 
Článok IV 

Prenájom miesta 
 

Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto pre hrob na dobu 10 rokov od prvého 
uloženia zosnulého. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú je správa pohrebiska povinná 
prepožičať miesto ešte na ďalšiu dobu. Pozostalý po uplynutí 10 rokov môže prenájom 
obnoviť platbou na ďalšie obdobie, inak sa práva na užívanie hrobového miesta zruší. 
Prenajímateľ nemá nárok na výber hrobového miesta.  
 
Výška cintorínskych poplatkov je určená na 10 rokov: 
 
- prenájom hrobového miesta za :  jednohrob     300,- Sk 

     dvojhrob     600,- Sk 

     trojhrob     900,- Sk 



     detský hrob     300,- Sk 

     urnové miesto     300,- Sk 

     hrobku               2000,- Sk 

 
- za každé ďalšie hrobové miesto sa zvyšuje poplatok o 300,- Sk. 
 
Právo na miesto sa preukazuje užívacím právom na hrob alebo potvrdenkou, že bol zaplatený 
poplatok za prenájom alebo obnovu miesta. 
 
 

Článok V 
Prepožičanie miesta pre hrobku 

 
 Miesto pre hrobku sa spravidla prepožičiava na dobu 20 rokov a to formou písomnej 
dohody. Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného roka, inak nárok na miesto zaniká. 
 

Článok VI 
Ukladanie tiel do hrobu, prípadne hrobky 

  
 Zosnulí sa ukladajú spravidla len po jenom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý 
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia). 
 Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto pre hrob 
prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne aj 
iné osoby. Pokiaľ neuplynie tlecia doba treba na to súhlas hygienika. Do hrobky možno 
kedykoľvek uložiť telá, pokiaľ je v nej voľné miesto. 
 

Článok VII 
Exhumácia 

 
 Pred uplynutím tlecej doby sa exhumácia môže vykonať len na povolenie hygienika 
a rozhodnutím príslušného súdu. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu 
výnimočne z osobitne závažných dôvodov, ak sa preukážu, že sa najbližší príbuzní o nej 
dohodli. Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiada. Telá osôb zosnulých počas 
karantény sa nesmú exhumovať pred uplynutím dvoch rokov od pohrebu. 
 

Článok VIII 
Stavby, lavičky, zeleň 

 
 Každý občan ktorý si chce svojpomocne urobiť akékoľvek stavebné úpravy, môže ich 
urobiť so súhlasom správy cintorína. 

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo už jestvujúcej stavby, 
náhrobku, rámu a pod. je potrebný písomný súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa 
osobitných predpisov potrebný. Mestský úrad je oprávnený určiť záväzné podmienky pre 
stavby náhrobných pomníkov jednohrobu – dvojhrobu, urnového pomníka a epitafnej dosky. 
Základ pod obrubník musí byť zapustený pod úroveň terénu, pričom obrubník nesmie byť 
vyšší ako 15 cm. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami 
správy pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh používaného 
materiálu. 
 Pri betónovaní obrubníkov okolo hrobov treba dodržiavať presne určené rozmery : 



 
 jednohrob  :  vonkajšie rozmery  255 cm x 130 cm 
    vnútorné rozmery  207 cm x 95 cm 
 
 dvojhrob   : vonkajšie rozmery 215 cm x 254 cm 
    vnútorné rozmery 210 cm x 180 cm 
 

Rozmery epitafnej dosky na uloženie spopolnených pozostatkov sú 50 x 50 cm. 
Predná a zadná strana pomníka musí byť v jednej línii so susednými pomníkmi. Hĺbka hrobu 
musí byť najmenej 0,9 m ak sa zosnulý ukladá do použitého hrobu, je nutné prehĺbiť o 0,3 m. 
Uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm a medzi radmi hrobov 75 cm. Po ukončení 
prác je povinný staviteľ odstrániť zvyšný materiál a dať okolie do pôvodného stavu. 
Vysadená zeleň sa stáva súčasťou pohrebiska, mestský úrad môže z hľadiska celkovej 
starostlivosti o pohrebisko zeleň odstrániť, ak to uzná za nevyhnutné. bez písomného súhlasu 
správy pohrebiska nie je dovolené vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, 
kvety a podobne. Stromy a kry možno vysadiť na prepožičaných miestach len s písomným 
súhlasom správy pohrebiska. Správa pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek ak uzná za 
potrebné, odstrániť. Lavičky sa môžu na pohrebisko umiestňovať a premiestňovať len 
s písomným súhlasom správy pohrebiska. Nie je povolená individuálna stavba lavičiek.  

Všetky kamenárske firmy sú povinné pred vstupom do cintorína zahlásiť sa na správe 
cintorína a ukázať miesto, kam idú pracovať. Po ukončení prác po sebe upracú a zvyšné časti 
rozbitých obrubníkov zoberú so sebou, nehádžu ich do kontajnerov na cintoríne a pred ním. 

 
 

Článok IX 
Práce na pohrebisku 

  
 Výkopy a zemné práce všetkého druhu, najmä kopanie hrobu môžu vykonávať len 
zamestnanci určení správou cintorína, ako aj ukladanie tiel zosnulých do hrobu. Potrebné 
práce na pohrebisku môžu vykonávať len oprávnené osoby a firmy, pri dodržaní ustanovení 
najmä čl. IX tohto poriadku. 
 Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence, netrvalé ozdoby hrobového miesta 
môže odstrániť správca cintorína alebo poverená osoba bez súhlasu vlastníka užívacieho 
práva hrobového miesta. 

 
Článok X 

Zánik práva na miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku 
 
Právo na miesto zaniká, ak : 
a) pomery na pohrebisku neumožňujú prenajatie miesta na dlhšiu dobu, 
b) oprávnený nezaplatil za obnovu prenajímaného miesta, 
c) miesto nie je udržiavané 
d) ak pohrebisko alebo jeho súčasť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené, resp. 
uzatvorené 
 

Právo na zrušenie hrobového miesta môže byť uplatnené, ak to správa pohrebiska 
oznámi užívateľovi hrobového miesta 6 týždňov pred uplynutím určenej doby. Ak nie je 
známa adresa vlastníka užívacieho práva, upozorní správa pohrebiska na tieto skutočnosti 
verejnou vyhláškou. Termín odstránenia náhrobkov, rámov a pod. je 6 mesiacov, ak 
oprávnený v určenej dobe výzve nevyhovie, tieto správa pohrebiska odstráni na náklady 



oprávneného. Po uplynutí 1 roka od zániku práva, správa pohrebiska s nimi naloží ako 
s vecami opustenými. 

Hroby, hrobky a urny, ktoré majú kultúrnu hodnotu, resp. historický význam, nesmú 
byť odstránené ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané. 
 

Článok XI 
Zrušenie pohrebiska 

 
 Pohrebisko možno zrušiť po uplynutí tlecej doby uloženia posledných pozostatkov. Po 
zrušení pohrebiska postupuje správa pohrebiska podľa zásad uvedených v čl. X. 
 

Článok XII 
Evidencia 

 
 Mestský úrad a správa pohrebiska sú povinný mať plán hrobových miest. 
O pochovávaných zosnulých, uložených spopolnených pozostatkov a voľných  miestach 
vedie správa cintorína pasportizáciu hrobov a voľných miest. Evidencia je trvalá a do nej má 
občan právo kedykoľvek nahliadnuť. 
 

Článok XIII 
Prístup na pohrebisko 

 
 Pohrebisko je verejnosti prístupné v letnom období od 6.00 do 21.00 h, v zimnom 
období od 8.00 do 18.00 h. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred ukončenou 
zatváracou dobou pohrebisko opustiť. Správa pohrebiska môže v osobitných prípadoch 
obmedziť prístup verejnosti. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len 
v sprievode dospelých osôb. 
 S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi na pohrebisko možno vchádzať na 
osobitné povolenie. 
 Na základe požiadania pozostalých správa cintorína zabezpečí otvorenie domu smútku 
v letných mesiacoch do 19.00 h a v zimných mesiacoch do 18.00 h. 
 Platí zákaz vjazdu všetkých nákladných vozidiel hlavnou prednou bránou, zákaz 
bicyklovania po cintoríne a zákaz vodenia psov po cintoríne. 

 
Článok XIV 

Správanie sa na pohrebisku 
  
 Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete 
miesta. Nie je povolené robiť hluk, znečisťovať pohrebisko, vodiť psov, odhadzovať odpadky 
a pod. Odpadky a iné predmety (suché kytice, vence) sa môžu ukladať len na vyhradené 
miesto. Kopať zem na úpravu hrobového miesta v celom priestore pohrebiska je zakázané. 
  

Článok XV 
Trestné ustanovenie 

  
 Je povinnosťou každého občana, obyvateľa mesta upozorniť a oznámiť každé 
poškodenie verejných zariadení a porušenie ustanovení tohto štatútu. 
 Kontrola dodržiavania ustanovení tohoto štatútu bude vykonávaná orgánmi mestského 
zastupiteľstva (poslancami, komisiami), mestskou políciou, hygienickou službou a inými 



orgánmi. Ak nejde o trestný čin porušenia ustanovení tohto poriadku, môže stíhať mestský 
úrad podľa zákonov o priestupkoch a previneniach. 
 

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia  

 
 Tento pohrebiskový poriadok bol prerokovaný príslušnými orgánmi a schválený na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 12.9.1995 v súlade so zákonom SNR č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení a platí pre všetkých občanov, orgány a organizácie na území 
mesta Sereď. 
 Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto poriadku môže povoliť len rozhodnutie 
mestského zastupiteľstva. 
 Tento poriadok nadobúda platnosť dňom 12.9.1995 a VZN č.2 zo dňa 10.10.1991 
v znení zmien a doplnkov v časti 6 stráca platnosť dňom 12.9.1995. 
 
 
        Vladimír Beno 
        primátor mesta 
      
 


