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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov  vydáva 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2011 zo dňa 19.4.2011 
o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď  

 
 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia   

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len“ nariadenie“) o správe a prevádzkovaní pohrebísk  
upravuje práva a povinnosti správcu cintorínov, práva a povinnosti prevádzkovateľov pohrebnej 
služby, práva a povinnosti občanov a návštevníkov cintorínov tak, aby boli v súlade s platnými 
predpismi, ktoré upravujú postup pri úmrtí, prevoze a pochovávaní zomrelých a údržbe hrobových 
miest.  

§ 2 

Rozsah platnosti 

 
1) Toto nariadenie sa vzťahuje na pohrebiská na území mesta Sereď: 

a) mestský cintorín na Kasárenskej ul., 
b) mestský cintorín ul. Hornočepenská, mestská časť Horný Čepeň. 
 

2) Prevádzkovanie pohrebísk vykonáva mesto Sereď prostredníctvom správcu, ktorý má na túto 
činnosť oprávnenie, s ktorým má vytvorený príslušný zmluvný vzťah. 

 
§ 3 

Základné pojmy 

Pre účely tohto nariadenia  
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo1, 
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie 

spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov  rozptylom na rozptylovej lúke 
alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol 
sa môže uložiť aj na inom mieste, 

d) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 
e) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo 

miesto na uloženie urny, 
f) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými 

pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.  
                                                 
1 § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním  zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



g) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované. 
 
 

§ 4 

Prevádzkovanie pohrebnej služby  

Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.2 Náplň činnosti, podmienky prevádzkovania 
pohrebnej služby a iné náležitosti súvisiace s predmetom podnikania upravuje § 8 a § 9 zákona  č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o pohrebníctve“).  

§ 5  

Prevádzkovanie pohrebiska 

1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

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, ak sú na pohrebisku vybudované, 
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.  
 

2) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebisko (ďalej len 
„prevádzkovateľ pohrebiska“) je povinná: 

a) viesť evidenciu podľa § 17 ods. 4  písm. a) zákona o pohrebníctve (evidencia hrobových 
miest, evidencia prevádzkovania pohrebiska),  

b) 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, 

c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona o pohrebníctve, 
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve, 
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve, 
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve, 
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve, 
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,3 
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, 
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb. 

 
3) Ak mesto nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností 
uvedených v § 5 ods. 1) povinný: 

a) predložiť mestu Sereď na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať mestu  na 
schválenie aj jeho zmeny, 

b) evidenciu pohrebiska odovzdať mestu Sereď najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania 
pohrebiska, 

c) bezodkladne informovať mesto Sereď o zákaze pochovávania, 
d) po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, 

náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) mestu Sereď. 
 

                                                 
2 Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
3 Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 



§ 6  

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 
1) Prevádzkovateľ pohrebiska v rámci výkonu činností spojených s prevádzkou pohrebiska je povinný 
najmä:  

a) predložiť mestu Sereď na schválenie  prevádzkový  poriadok pohrebiska a predkladať mestu 
na schválenie aj jeho zmeny,  

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a v súlade s platnou 
právnou úpravou (najmä so zákonom o pohrebníctve). 

 
2) Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje: 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa  pohrebiska, 
b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob  a pravidlá používania zariadení pohrebiska 
a obradných siení, ak je taká úprava potrebná 

e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, 
g) dĺžku tlecej doby4, 
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska5  
i) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu3 
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,  
k) cenník služieb. 
 

3) Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejne prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku. 

 
§ 7  

Prenájom hrobového miesta 

 
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prepožičať miesto pre hrob alebo urnu. Právo užívať  
hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy6 a zaplatením poplatku za nájom. Nájomná 
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na 
pohrebisku7. 

2) Výška nájomného za prepožičanie hrobového miesta na pohrebisku je uvedená v Prílohe č. 1 tohto 
nariadenia . Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu vyberá na základe nájomnej zmluvy 
správca pohrebiska. Poplatky sú príjmom mesta Sereď. 

3) Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvo nájomcu 
môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval  na vlastné náklady. Nájomca je povinný 
upraviť hrobové miesto a označiť ho spôsobom obvyklým tak, aby neboli narušené pietna povaha 
a estetický vzhľad pohrebiska.  

                                                 
4 § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 
5 § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 
6  § č. 663 až  č. 684 Občianskeho zákonníka. 
7 § 19 ods. 3)  zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 



4) 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. 

5) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na 
hrobové miesto osoba blízka8; ak je blízkych osôb viac tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. 
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od 
úmrtia nájomcu hrobového miesta.   

 
§ 8 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta  

1) 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, 
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie hrobových miest9, 
e) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe 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 p.) musia 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. 

g) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery: 
- pri jednohrobe: 110 cm x 245 cm 
- pri dvojhrobe: 210 cm x 245 cm 
- pri detskom hrobe: 60 cm x 110 cm 
- urna: 100 cm x 100 cm 
- hrobka: šírka je x násobkom šírky jednohrobu alebo dvojhrobu, dĺžka 250 cm 

h) stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich 
uskutočnením a je povinný  prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie. 

2) Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia a vysádzať 
dreviny a kríky bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa  pohrebiska.  

 

§ 9 

Výpoveď nájomnej zmluvy   

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je 
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

                                                 
8 § 116 Občianskeho zákonníka. 
9 § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 



2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomnej zmluvy, najmenej  šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.  

3) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b) sa pohrebisko ruší, 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 9 odseku 3 
písm. a) a b) tohto nariadenia,  musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné 
náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 
 
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 9 odseku 3 
písm. a) a b) tohto nariadenia, je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo 
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.  
 
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v § 9 ods. 3 písm. 
c) tohto nariadenia  je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, 
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.  
 
7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v § 9 ods. 3 písm. 
c) tohto nariadenia a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedeného roka odo dňa 
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty 
z hrobového miesta odstránil príslušenstvo hrobu; ak v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej 
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá mestu 
Sereď; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec10. 

8) Ak  prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného  v § 9 ods. 3 písm. 
c) tohto nariadenia  nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na 
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste 
s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí 
výpovednej lehoty  sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.11  
 
9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku § 9 ods. 7 a ods. 8 tohto nariadenia, musí 
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom  stavu príslušenstva hrobu. 

 
 

§ 10 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
Návštevník pohrebiska je povinný: 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov, 

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 
  
 

                                                 
10 § 135 Občianskeho zákonníka. 



§11 

Odborná spôsobilosť 

 
1) Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska je 

odborná spôsobilosť. 

2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením v súlade s § 26  zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve v platnom znení. 

 

§ 12 

Sankcie 

 
1) Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta Sereď a mestská 
polícia Sereď. 

2) Priestupku podľa § 32 zákona o pohrebníctve  sa dopustí ten, kto: 
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 

nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. b) zákona o pohrebníctve, 
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona  o pohrebníctve, 
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c) 

zákona o pohrebníctve, 
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie  podľa § 24 písm. d) zákona  o pohrebníctve, 
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona  o pohrebníctve, 
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona  o pohrebníctve, 
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa §  25 písm. b) zákona o pohrebníctve. 

3) Za priestupky podľa § 12 ods. 2 tohto nariadenia možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní 
pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

4) Na priestupky a ich prejednávanie sa  vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch 11. 

5) Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve  možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €. 

6) Priestupky podľa § 32 zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá mesto Sereď. 
Výnos je príjmom rozpočtu mesta Sereď. V blokovom konaní priestupky prejednáva mestská polícia 
Sereď. 

 
§ 13 

Záverečné  ustanovenie  

1) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/95 Poriadok pre 
pohrebisko mesta Sereď v znení neskorších dodatkov:  Dodatok č. 1 k VZN č.  8/95 – Poriadok pre 
pohrebisko mesta Sereď zo dňa 26.3.199, VZN č. 9/97 – Cintorínsky poriadok zo dňa 15.10.1997, 
Dodatok č. 2/2001 k VZN č. 8/1995 – Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď zo dňa 27.11.2001, 

                                                 
11 Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



Dodatok č. 3 k VZN č. 8/1995 – Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď zo dňa 1.1.2003, Dodatok č. 
4/2008 k VZN č. 8/95 Poriadok pre pohrebisko mesta Sereď zo dňa 1.1.2009, Prevádzkový poriadok 
pohrebiska zo dňa 31.1.2007. 

2) Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí MsZ v Seredi dňa 19.4.2011 uznesením č. 63/2011 
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia  je „Prevádzkový poriadok pohrebiska“. 

4) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za 
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené 
z tohto právneho vzťahu sú známe  a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené. 

 
 
 
 
 
 
         Ing. Martin Tom čányi v. r. 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Deň vyhlásenia: 21.4.2011 
Deň zvesenia: 5.5.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č. 4/2011 o správe  prevádzkovaní 
pohrebísk v meste Sereď. 

 

 
 
Výška poplatkov za prenájom hrobového miesta na obdobie 10 rokov: 
 
 

- Jednohrob:  9,95 € 
 

- Dvojhrob: 19,91 € 
 

- Trojhrob:  29,87 € 
 

- Detský hrob:  9,95 € 
 

- Urnové miesto:  9,95 € 
 

- Hrobka:  66,38 € 
 
Za každé ďaľšie hrobové miesto sa zvyšuje poplatok o  9,95 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1. 
 
 
 

Cenník služieb 

 
Výkop hrobu vrátane zasypania ........................................................................79,67 EUR,- 
Vykonanie exhumácie.........................................................................................dohodou 
 
 
Ostatné služby súvisiace s pochovaním sa riadia cenníkom pohrebnej služby, ktorú si objedná 
obstarávateľ pohrebu. 
 
 
Podpis prevádzkovateľa:      Jana Weissová  v.r. 

 

 

 

 


