
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.09.2022 uznesením č.1415, 

účinnosť: 14.10.2022 

 

Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods.3 písm. f)  a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v 

platnom znení (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) 

 

vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 

mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.V čl. 2 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:  

 

„4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebísk mesta Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 28.09.2022 a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 

2. Nadpis čl. 3 znie: 

 

Článok 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  

 

3.V čl.11 ods. 1 písm. a) a b) Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Trenčín znejú: 

 

a) Jedno hrobové miesto – základný poplatok  

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                

3,3190 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                   0,6640 EUR/1 rok    

-Hrob pre urnu                                             1,6596 EUR/1 rok                                       

-Urnová stena – malá schránka                   150 EUR/10 rokov 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

-Urnová stena – veľká schránka                   250 EUR/10 rokov 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm.    

(pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                  2,6560 EUR/1 rok    



-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                 0,6640 EUR/1 rok       

-Hrob pre urnu                                                                                                   1,6596 EUR/1 rok                               

 

 

 (pohrebiská ostatných mestských častí) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                 1,9920 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                  0,6640 EUR/1 rok      

-Hrob pre urnu                 1,6596 EUR/1 rok                                       

    

b) Jedno hrobové miesto – predlžovací poplatok 

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                   3,3190 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok      

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok                                       

- Krypta                                                                                                              9,9580 EUR/1 rok    

 -Urnová stena – malá schránka                           15 EUR/1 rok 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

-Urnová stena – veľká schránka                           25 EUR/1 rok 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

  

(pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V.) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                   2,9880 EUR/1 rok 

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok    

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok    

 

(pohrebiská ostatných mestských častí) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                  2,6560 EUR/1 rok  

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                 0,6640 EUR/1 rok   

- Hrob pre urnu                                                                                                    1,3280 EUR/1 rok    

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček v.r. 

primátor mesta 

 
 
 


