Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
o cintorínskych službách na pohrebiskách v Meste Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva pre územie Mesta Želiezovce toto všeobecne záväzné
nariadenie :
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje prevádzkovanie pohrebísk na území
mesta Želiezovce a v mestských častiach.
2) Týmto VZN sa riadia vlastníci nehnuteľností, na ktorých je zriadené pohrebisko, ich prevádzkovatelia
a správcovia, prevádzkovatelia pohrebných služieb, obstarávatelia pohrebných a iných služieb, fyzické
a právnické osoby, ktoré na pohrebiskách vykonávajú práce alebo poskytujú služby, nájomcovia
hrobových miest a návštevníci pohrebísk.
3) Správa pohrebísk a cintorínskych služieb sa vzťahuje na nasledovné pohrebiská v Meste Želiezovce:


Cintorín vo SVODOVE na parc.č. 170/1 o výmere 6 594 m2 vo vlastníctve Reformovanej
kresťanskej cirkvi a na parc.č. 170/2 o výmere 2 244 m2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi



Cintorín v MIKULY na parc.č. 108/1 o výmere 12 862 m2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej
a Reformovanej kresťanskej cirkvi po ½.



Cintorín rímsko-katolíckej cirkvi v ŽELIEZOVCIACH na parc.č. 581/1 o výmere 14 823 m2 vo
vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi



Cintorín reformovanej kresťanskej cirkvi v ŽELIEZOVCIACH na parc.č. 582/1 o výmere 10 851
vo vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi

§2
Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje :
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách,
b) práva a povinnosti prevádzkovateľa domov smútku a pohrebísk,
c) práva a povinnosti pohrebných služieb,
d) povinnosti nájomcu hrobového miesta,
e) povinnosti návštevníkov pohrebísk,
f) spôsob a pravidlá užívania hrobového miesta,

g) prístupnosť pohrebísk verejnosti,
h) cenník služieb.
DRUHÁ HLAVA
§3
Prevádzkovanie domov smútku a pohrebísk
1) Pohrebiská zriaďuje a zrušuje Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach po predchádzajúcom súhlase
príslušného orgánu štátnej správy.
2) Prevádzkovateľ je povinný :
a) Zabezpečovať poriadok a čistotu v domoch smútku a na pohrebiskách.
b) Otvárať obradné miestnosti v domoch smútku v deň pohrebu 1 hodinu pred začatím obradu alebo
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu a zatvárať po skončení obradu.
c) Vykonávať údržbu chladiaceho zariadenia, rozhlasovej aparatúry a smútočnej dekorácie.
d) Zabezpečiť údržbu a udržiavanie cintorína v stave zodpovedajúcom zachovaniu dôstojnosti miesta.
Zabezpečovať údržbu verejnej zelene a jej príslušenstva na pohrebiskách.
e) Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť prístupovej komunikácie ako aj chodníkov na pohrebiskách.
f) Starať sa o údržbu hrobov kultúrneho a historického významu.
g) Upozorňuje nájomcov hrobových miest na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebísk.
h) Zabezpečovať vývoz odpadu z pohrebísk.
i) Dodržiavať základné hygienické podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri
prevádzkovaní domov smútku a pohrebísk v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
j) Viesť evidenciu hrobových miest v rozsahu podľa zákona č. 131/2010 Z.z.

§4
Prevádzkovanie pohrebiska
1) Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v § 2 tohto VZN je Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01
Želiezovce. Niektoré činnosti na pohrebiskách sú zabezpečované prostredníctvom poskytovateľa
služieb.
2) Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä:
· vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
· vykonávanie exhumácie,
· vedenie evidenciu súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
· správu pohrebísk,
· správu márnice a domu smútku,
· údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

§5
Usporiadanie pohrebov
(1) Obrady občianske i cirkevné sa môžu konať podľa požiadavky pozostalých buď v obradnej
miestnosti Domu smútku, ktorá je vhodne a dôstojne vyzdobená alebo pred Domom smútku.
(2) O tom, na ktorom mieste má byť pochované telo mŕtveho, rozhoduje po dohode s pozostalými
prevádzkovateľ pohrebiska.
(3) Telá mŕtvych osôb v obvode mesta (mimo zdravotníckych zariadení) musia byť umiestnené do 8
hodín v chladiacej miestnosti v Dome smútku. Do doby 8 hodín sa nezapočítava doba medzi 22,oo –
6,oo hodinou. Mŕtvy musí byť pochovaný do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Neskôr môže byť pochovaný len za podmienky, že je telo uložené v chladiacej miestnosti. Pred
pochovaním je potrebné prevádzkovateľovi preukázať, že bola vykonaná prehliadka mŕtveho lekárom
prípadne pitva a bola podaná správa o výsledku prehliadky na matrike.
(4) Telá zomretých na prenosnú chorobu alebo nájdené v štádiu rozkladu musia byť pred uložením do
rakvy zabalené do prestieradla napusteného dezinfekčným prostriedkom alebo fóliového vaku. Rakva
musí byť pevne uzatvorená.
(5) Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si mŕtvy za života zvolil, treba
podľa možnosti jeho želaniu vyhovieť. Ak si mŕtvy za života neurčil priamo ani nepriamo druh pohrebu,
určí ho ten, kto pohreb objednáva.
(6) Ak sa do 96 hodín neprihlási k vybaveniu pohrebu mŕtveho nikto príbuzný ani blízky, pohreb je
povinný zabezpečiť Mestský úrad v Želiezovciach.
§6
Ukladanie ľudských pozostatkov
(1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledujúce požiadavky :
a) Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m.
b) Pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m.
c) Prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.
d) Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
e) Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
f) Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
1,2 m.
g) Hĺbka na uloženie urny musí byť najmenej 1,2 m.
(2) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v ods. 1 písm. c).
(3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
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

výskumu.
(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.
§7
Uloženie zosnulej osoby do hrobky.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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
Exhumácia
(1) Ľudské ostatky možno exhumovať na :
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
(2) Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 1) 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 podľa ods. 2) nevyhovie, rozhodne o nej súd.
(4) Na rozhodovanie o exhumácií vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.1) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005
Z.z.

(5) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§9
Uloženie spopolnených pozostatkov
(1) Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého, vysloveného za jeho života, prípadne
podľa želania objednávateľa pohrebu. Urnu s pozostatkami možno uložiť do hrobu alebo do urnových
miest (v múre alebo v zemi) vo vymedzených častiach pohrebísk, alebo do hrobov a do miest na
uloženie urny v rámci ostatných častí pohrebísk. Urnu možno umiestniť aj pri náhrobku, musí však byť
uložená vo zvláštnej skrinke a pripevnená.
(2) Umiestnenie skrinky s urnou musí byť tak, aby bola dodržaná predpísaná vzdialenosť medzi hrobmi
ako je uvedené v § 14 bod (5) písm. c) tohto VZN.

§ 10
Prenajatie hrobového miesta
(1) Právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom
pohrebísk a nájomcom na dobu neurčitú.
(2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto na tleciu dobu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 rokov. Ak to pomery cintorína dovoľujú,
môže si prenajať miesto i na ďalšie obdobie.
(3) Na základe nájomnej zmluvy prevádzkovateľ vytýči hranice hrobového miesta.
(4) Užívateľ hrobového miesta má právo upraviť si svoj hrob obrubníkom o rozmeroch, ktoré určí
prevádzkovateľ pohrebiska a epitafnou doskou alebo pomníkom.
(5) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie 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 nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
(6) Za prenajatie hrobového miesta na pohrebisku je povinný nájomca zaplatiť poplatok podľa cenníka
cintorínskych služieb.
(7) Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný mať situačné plány pohrebísk, viesť v nich evidenciu
hrobových miest a dovoliť občanom, aby na požiadanie do nich nahliadli. Všetky hroby musia byť
označené číslami v súlade s plánom pohrebísk.
§ 11
Zánik práva na prenajaté miesto a zrušenie hrobu.
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie doba, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
(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 ods. 3
písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3 písm. a) a
b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 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 vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedenom v ods. 3 písm. c), je povinný
výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné
zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
(7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 6 3 písm. c)
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie od jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta
príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci. Po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 2) § 135 Občianskeho zákonníka
(8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3 písm. c) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie tri 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 považuje za opustenú vec.
(9) Ak prevádzkovateľ postupuje podľa ods. 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového
miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
TRETIA HLAVA
§ 12
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
(1) Nájomca je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
(2) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta.
(3) Odpad z hrobové miesta je nájomca povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej.
(4) Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
(5) Nájomca je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta.
§ 13
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov.
b) na pohrebisku ako aj v Dome smútku sa správať spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť
miesta.
c) dbať o poriadok a čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.
(2) Vjazd na pohrebiská s motorovými vozidlami je povolený len v nasledujúcich prípadoch :

a) v prípade realizácie stavebných prác ( na dovoz a odvoz materiálu ),
b) pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou,
c) pri zabezpečovaní údržby pohrebísk a domov smútku,
d) vývoz kontajnerov a odpadkových košov,
e) v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.
§ 14
Stavby na cintorínoch
(1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby – hrobky na pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska.
(2) Stavebník – užívateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi projekt požadovane stavby . Ak sa jedná
o osobitnú stavbu, stavebník je povinný si vyžiadať súhlas príslušného referátu Mestského úradu v
Želiezovciach.
(3) Vykonávateľ stavby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska deň začatia a deň ukončenia
prác.
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska má právo kontroly, či bol dodržaný projekt.
(5) Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami :
a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy,
b) plocha pre pochovanie (vnútorné rozmery hrobu) :
pri jednohrobe najmenej 80 x 205 cm,
pri dvojhrobe najmenej 170 x 205 cm,
dieťa do 3 rokov 50 x 100 cm,
dieťa do 10 rokov 60 x 160 cm,
urnové miesto 100 x 100 cm,
c) uličky medzi hrobami musia byť minimálne vo vzdialenosti 30 cm,
d) predné a zadné strany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.
(6) Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady očistiť okolie hrobu a odstrániť
zbytky materiálu a hliny.
(7) Odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby nie je prípustné bez vedomia prevádzkovateľa
pohrebísk.
(8) Stavba je majetkom užívateľa. Ak užívateľ zomrie, stavba sa stáva predmetom dedičského konania.
§ 15
Lavičky, stromy, kríky
(1) Lavičky k jednotlivým hrobom je možné umiestňovať len písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk, a to len v predpísaných rozmeroch.

(2) Umiestňovať lavičky pri hroboch v radách je možné len so súhlasom prevádzkovateľa.
(3) Stromy a kríky na pohrebiskách je možné vysádzať na prepožičaných miestach len s písomným
súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ich však môže odstrániť ak je to potrebné, len so súhlasom
príslušného referátu Mestského úradu v Želiezovciach.
§ 16
Prístup na pohrebiská
(1) Cintoríny sú prístupné verejnosti nasledovne :
od 16. apríla do 5. novembra denne od 6.00 hod. do 20.00 hod.
od 6. novembra do 15. apríla denne od 7.00 hod. do 18.00 hod.
(2) Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť .

§ 17
Cenník cintorínskych služieb
Nájomca alebo objednávateľ pohrebu uhradí prevádzkovateľovi za poskytnuté služby nasledujúce
poplatky :
a) Prenájom chladiaceho zariadenia 7,- €/ 48 hod.
(za každý započatý deň + ďalších 7,- €)
b) Prenájom obradnej siene, katafalk, ozvučenie 44,- €
c) Vstup autom jednorázovo 2,- €
d) Poplatok za vodu ( na 10 rokov – pri novom hrobe a obnove ) 5,- €
e) Prenájom nového hrobového miesta ( na 10 rokov ):
ea) nový jednohrob 20,- €,
eb) nový dvojhrob 27,- €,
ec) nová hrobka (plocha hrobky 2,5 m2, plus 1,5 m2 – pred čelom hrobky na
prípadný ďalší vstup )
- €/m2 32,- €,
- €/celok 112,- €,
ed) nový detský hrob 10,- €,
ee) urnové miesto 15,- €.
f) Obnova hrobového miesta ( na 10 rokov ):
fa) jednohrob 37,- €,
fb) dvojhrob 47,- €,

fc) hrobka – €/celok 93,- €,
fd) trojhrob 57,- €,
fe) päťhrob 77,- €,
ff) detský hrob 15,- €,
fg) urnové miesto 20,- €.
§ 18
Kontrola dodržiavania VZN a sankcie
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) Poverení pracovníci správy pohrebísk.
b) Poverení pracovníci Mestského úradu v Želiezovciach.
c) Mestská polícia v Želiezovciach.
d) Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach.
(2) Porušenie ustanovení VZN je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v
znení neskorších zmien a doplnkov.
ŠTVRTÁ HLAVA
§ 19
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na svojom
riadnom zasadnutí dňa 30. Júna 2011 uznesením č. 88/2011 a účinnosť nadobúda dňom 16.7.2011 .
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť VZN Mesta Želiezovce č. 3/2004 o
správe cintorínov a poriadku na cintorínoch.
(3) Zmeny vykonané uznesením MsZ č. 121/2013 týkajúce sa § 6 písm. g), § 9 ods. 2, § 14 ods. (5) písm.
b), § 17 písm. e) a f) zo dňa 27.6.2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli.
(5) Prílohu č. 1 tohto VZN tvorí Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Želiezovce a jeho mestských
častí Mikula a Svodov.
(6) Zmeny vykonané uznesením MsZ č. 159/2017 týkajúce sa § 1, § 3 bod 1), § 3 bod 2) písmeno f), § 4
a § 19 bod 5) zo dňa 14.12.2017 nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

