
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 262, účinnosť: 
02.10.2015 
 
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 
4 ods.3 písm. f) a g) 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 č. 5/2015, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Mesto Trenčín týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebísk mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. 
 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 a nadobúda účinnosť 
pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk 
mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 

     Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
           Príloha 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 
 

Článok 1 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 
1. Úcta k pamiatke zomrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie verejných pohrebísk 
(ďalej len pohrebísk), ako i zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, ktoré sú určené k pietnemu 
pochovávaniu zomrelých a k ukladaniu spopolnených ostatkov vyžadujú, aby pohrebiská boli 
udržiavané tak, aby to zodpovedalo ušľachtilým ľudským vzťahom. 
 
2.Tento prevádzkový poriadok pohrebísk sa vzťahuje na všetky pohrebiská na území mesta Trenčín.  
 
3. V meste Trenčín sa nachádzajú tieto pohrebiská: 
a) Mestský cintorín Trenčín - Juh 
b) Pohrebisko Záblatie 
c) Pohrebisko Zlatovce 
d) Pohrebisko Orechové 
e) Pohrebisko Istebník 
f) Pohrebisko Orechové evanjelické 
g) Pohrebisko Opatová 
h) Pohrebisko Kubra 
i) Pohrebisko Kubrica 
j) Pohrebisko Biskupice 
k) Pohrebisko Belá 
l) Evanjelické pohrebisko Horný Šianec 
 
4.Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v tomto prevádzkovom poriadku je Pohrebníctvo Dvonč 
spol. s r. o., so sídlom: Mostová 356/2, Partizánske,  zast. Miroslavom Dvončom, konateľom spoločnosti, 
IČO: 36659410. 
 

Článok 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 
1. Na pohrebisku sa poskytujú najmä tieto služby: 
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu 
b) pochovávanie 
c) vykonanie exhumácie 
d) správa a údržba pohrebiska a domu smútku 
e) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku 
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
g) nájom hrobového miesta 
h) nájom obradnej siene a rozlúčkovej miestnosti. 

 
2.Uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov do zeme sa vykonáva spravidla na pohrebisku v tom 
územnom obvode, v ktorom pred úmrtím osoba žila, zomrela alebo sa našlo telo mŕtveho, príp. bolo 
vyložené z dopravného prostriedku. O tom, na ktorom z pohrebísk majú byť ľudské pozostatky alebo 
ostatky pochované, rozhoduje spravidla ten, kto pohreb obstaráva. V sporných alebo osobitných 
prípadoch rozhoduje prevádzkovateľ. 
 
3.Prevádzkovateľ v rámci výkonu služieb  spojených s prevádzkou pohrebiska je povinný  najmä: 
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom a v súlade s platnou právnou 
úpravou (najmä so zákonom o pohrebníctve), 
b) zriaďovať hrobové miesta na pohrebisku,  
c) pochovávať, 
d) vykonať exhumáciu, 
e) zabezpečovať výkop hrobových jám a služby súvisiace s pochovávaním a exhumáciou, 
 
 



f) pri výkope hrobovej jamy na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovateľ a ním poverení 
zamestnanci vykonávajúci výkopové práce povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať 
s pietou, všetky kostrové ostatky sú povinní pozbierať a uložiť na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, 
ktorú zasypú zeminou, 
g) starať sa o celkový estetický vzhľad pohrebiska a zabezpečovať správu a údržbu pohrebiska, 
h) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej správy a pravidelnej údržby, 
i) vykonávať správu, údržbu, úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,  
j) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku a iné  
objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska v zmysle zmluvných dojednaní s vlastníkom týchto objektov, 
k) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku v zmysle zmluvných dojednaní s vlastníkom 
inžinierskych sietí, 
l) starať sa o oplotenie pohrebiska v zmysle zmluvných dojednaní s vlastníkom oplotenia, 
m) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,  
n) počas trvania zmluvy o nájme hrobového miesta s nájomcom hrobového miesta zabezpečiť 
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa  akýchkoľvek   zásahov   do   hrobového   miesta   okrem   
prípadov,   keď  je   potrebné  bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovan ie pohrebiska. O takomto 
pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 
 
4.Prevádzkovateľ je ďalej povinný: 
a) vykonať rozlúčkový obrad, ak je o to požiadaný príslušnou osobou (napr. obstarávateľom pohrebu),  
b)zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania  a pri pohrebných obradoch umožniť účasť cirkvi 
a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,            
c) viesť evidenciu hrobových miest a prevádzkovania pohrebiska, 
d) prenajímať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov nájomcovi 
za podmienok ustanovených zákonom a týmto poriadkom,  
e) predložiť Mestu Trenčín na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať na schválenie aj 
jeho zmeny, 
f) odovzdať Mestu Trenčín evidenciu pohrebiska najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska,  
g)  bezodkladne informovať mesto o zákaze pochovávania, 
h)  po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné 
dosky, oplotenie mestu, 
i) plniť všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska vyplývajúce z platnej právnej úpravy.   
 
5. Prevádzkovateľ je tiež povinný vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového  poriadku  
pohrebiska. 
 
6.   Minimálne ročné množstvo prác vykonávaných pri údržbe pohrebiska: 
 

  P.č. Názov položky Rozsah prác 
(početnosť, 
periodicita) 

1 Kosenie trávy 4 x ročne 

2 Hrabanie lístia 2 x ročne 

3 Orez stromov    1 x ročne 

4 Orez kríkov 1 x ročne 

5 Výrub stromov   1 x ročne 

6 Náhradná výsadba 1 x ročne 

7 Zametanie chodníkov 15 x ročne 

8 Vysypanie chodníkov    
kamennou drťou 

2 x ročne 

9 Vyčistenie obrubníkov od 
buriny 

3 x ročne 

10 Zber cintorínskeho odpadu Podľa potreby 

 
 
 
 
 
 



 
Článok 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  
hrobového miesta 

 
1. Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy, písomnou formou, ktorú uzatvára  
Mesto Trenčín /prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska/  a nájomca.  Nájomná  zmluva  sa   
uzatvára   na  dobu   neurčitú;   nesmie   byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku, 
ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak. 
 
2. Výšku poplatkov podľa platného cenníka prevádzkovateľa za prenájom hrobového miesta  je 
nájomca povinný zaplatiť minimálne  na tleciu dobu dopredu (a pri nevyužívaní hrobového miesta 
zaplatiť nájom za hrobové miesto min. na 15 rokov vopred a príslušný poplatok uvedený v čl. 11 ods. 1 
písm. c); avšak  pri vložení tela do nevyužívaného pochovávacieho miesta doplatiť nájomné tak, aby  
bolo zaplatené min. na tleciu dobu, obdobne platí povinnosť doplatiť nájomné na min. celú tleciu dobu 
pri vložení ďalšieho tela).  
 
3. 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 nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od 
úmrtia nájomcu hrobového miesta. 
 
4.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú 
je nájomné  zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 
 
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie                 
nájomnej zmluvy,  najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 
 
6. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b)  sa pohrebisko zruší, 
c)  nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
 
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 6 písm. a) a b) 
tohto článku, musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady  preložiť 
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. Ak prevádzkovateľ pohrebiska 
vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 6 písm. a) a b) tohto článku, 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. 
 
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 6 písm. c) 
tohto článku, 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. Ak  prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal 
nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 6 písm. c) tohto článku a nájomca je známy, 
výpovedná lehota uplynie do 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  odovzdá 
mestu po uplynutí výpovednej lehoty sa  príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec . 
 
9. Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovie  nájomnú  zmluvu  z  dôvodu  uvedeného  v  odseku  6  
písm.  c) tohto článku 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 hrobu považuje za opustenú vec.  
 
10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 8 a 9, musí zabezpečiť obrazovú 
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  
 



11. Pokiaľ je pre pohrebisko vypracovaná projektová dokumentácia je nájomca povinný sa tejto 
projektovej dokumentácii prispôsobiť. 
 
12. Za účelom zabezpečenia kontinuity v pochovávaní (najmä za účelom zabezpečenia dostatočného 
množstva voľných pochovávacích miest), nie je prevádzkovateľ pohrebiska povinný uzavrieť so 
záujemcom nájomnú zmluvu. To neplatí, ak záujemca potrebuje uzavrieť nájomnú zmluvu 
bezprostredne za účelom umiestnenia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.  
 
13. Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca povinný miesto 
označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým (označiť aspoň krížom alebo iným symbolom a toto 
označenie udržiavať). Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom nájomnej zmluvy zriadiť na 
prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva 
hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.  
 
14. Nájomca je oprávnený zriadiť  alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na 
vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ súhlas 
vždy vydá, pokiaľ nájomca dodrží podmienky určené prevádzkovateľom. Tieto podmienky sú vyvesené 
spôsobom obvyklým na pohrebisku a podliehajú schváleniu Mestu Trenčín. 
 
15. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť podmienkam 
stanoveným prevádzkovateľom podľa ods. 14, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého 
materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať 
základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.  
 
16. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať  
prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 
 
17. Nájomca  pri  údržbe  hrobového miesta je  povinný udržiavať prenajaté  hrobové miesto  na 
pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu  
hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje. 
 
18. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu  prevádzkovateľa  nesmie nájomca hrobového  
miesta ani žiadna iná osoby vykonávať žiadne úpravy okolia  hrobu  (betónovanie, ukladanie dlažby 
a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky. 
 
19. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety. 
 
20. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov /hrobiek/ zvädnuté alebo inak  
znehodnotené kytice, vence alebo iné netrvanlivé ozdoby, ak to neurobí nájomca. 
 
21. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve nájomcu, 
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v určenej lehote  
alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí potrebné opatrenia na  
náklady nájomcu.   

 
22. Po zistení, že hrobové miesto nie je trvalo udržiavané a nájomca nie je známy, do uplynutia tlecej 
doby základnú údržbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ. 

23. Príslušenstvo hrobu sa rozumejú: náhrobné pomníky, náhrobné kamene, náhrobné dosky 
a oplotenie.  Ak   príslušenstvo   hrobového   miesta   ohrozuje   bezpečnosť   prevádzky   na   
cintoríne,   je  prevádzkovateľ povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy. 

 
 

Článok 4 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku  

na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta 
 
1.Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na 
bicykli a pod. 
 
2. Na pohrebisku je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky mimo nádob na to určených. 



 
3. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.  
 
4. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. 
 
5. Deťom do 10 rokov veku je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb. 
 
6. Motorovými vozidlami, bicyklami inými dopravnými prostriedkami, možno na pohrebisko vchádzať  
len s osobitným povolením prevádzkovateľa, s výnimkou nevládnych alebo zdravotne postihnutých 
osôb. 
 
7. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú   
prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

8. Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy je zakázaný.  
 
9. Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť. 
 

Článok 5 
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti 

 
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné denne: 
- v letnom období (od 1.4. - 15.10) od        07,00 hod. do   20,00 hod. 
- v zimnom období (od 16.10. - 31.3.) od        08,00 hod. do   17,00 hod. 
 
2.  Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, 
a to v čase vykonávania  terénnych  úprav  na  cintoríne,  v čase vykonávania  exhumácie  alebo 
slávnostného  kladenia  vencov alebo  počas  kalamitnej  situácie  (ak vplyvom  nepriaznivých 
meteorologických podmienok môže byť ohrozený život a zdravie občanov). 

 
Článok 6 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,  
plán hrobových miest 

 
 

1. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie  však 
pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské  pozostatky 
uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov  uvedených v § 8 ods. 
4 písm. h) zákona  o pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať 
za podmienok uvedených v osobitnom predpise. 
 
2. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych 
dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, 
pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.   Ľudské pozostatky osoby, 
ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. 
 
3. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do zeme, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje  
iný druh pohrebu, na ktorý bol vydaný súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
 
4. Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami 
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. Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. Bočné 
vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. Rakva s ľudskými 
pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 
m. 
 
5. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom prípadne po dvoch nad sebou do 
každého hrobu. 
 



6. 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 rakvou bude najmenej 1 m. 
 
7. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa ukladajú na pohrebiskách v urnových hájoch do  
urnových schránok alebo sa prikladajú k pomníkom v kamenných obaloch alebo sa ukladajú do  
existujúcich hrobov alebo hrobiek. 
 
8. Spopolnené ľudské pozostatky môžu byť uložené so súhlasom prevádzkovateľa na všetkých 
pohrebiskách v Trenčíne bez ohľadu na to, v ktorom krematóriu boli spopolnené. 
 
9. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť 
do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta. 
 
10. Plány hrobových miest na pohrebiskách na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový 
poriadok pohrebísk, sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebísk. 

 
Článok 7 

Dĺžka tlecej doby 
 
1.Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe  so stenami a dnom z rastlého terénu  je 15 
rokov. 
 
2.Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe  so stenami z betónových dielcov a dnom len 
z rastlého terénu a v krypte je 20 rokov. 

 
Článok 8 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 
 
1. O uložení rakiev s ľudskými pozostatkami a uložení urien so spopolnenými ľudskými pozostatkami 
vedie prevádzkovateľ evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska. 
 
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest na jednotlivých pohrebiskách  s  týmito 
údajmi: 
a)  meno a priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s  uvedením hrobového miesta a hĺbky 
pochovania, 
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo 
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
d) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu nájomcu, ak je nájomcom fyzická 
osobu, názov mesta, ak je nájomcom mesto, 
e)  dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
f)  údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,  
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo 
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,  
h)  údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. 
 
3. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prevádzkovaní pohrebiska s týmito údajmi: 
a) o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b) o zrušení pohrebiska. 
 
4. Evidencia    hrobových    miest    a pohrebiska    má    trvalý    charakter.    Evidenciu    uschováva  
prevádzkovateľ. 
 
5. Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ pohrebiska iný 
ako mesto, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska mestu. 

 
 
 
 
 



Článok 9 
Spôsob nakladania s odpadmi 

 
1.Suché kytice, vence a ďalšie nežiaduce nečistoty sa odkladajú do zberných 1100 l nádob 
umiestnených v priestoroch pohrebiska. Na pohrebisku je zakázané vytvárať nové odpadové skládky 
alebo rozširovať vzniknuté skládky. V pohrebisku Juh naplnené zberné nádoby sa zhromažďujú do VOK 
umiestnených v areáli pohrebiska pri nákladnej bráne. Naplnené VOK sa vyvážajú na skládku 
v nepravidelných intervaloch po nahlásení správcom príslušnej spoločnosti zabezpečujúcej ich vývoz. 
V ostatných pohrebiskách naplnené zberné nádoby sa vyvážajú na skládku v nepravidelných intervaloch 
po nahlásení správcom príslušnej spoločnosti zabezpečujúcej ich vývoz. 
 
2. Organizácia poverená zberom odpadu je povinná odstrániť znečistenie verejného priestranstva, 
stanoviska okolia zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku 
premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob a ktorých vývoz táto organizácia zabezpečuje.  
 
3. Poriadok na pohrebisku v ostatných prípadoch zabezpečuje prevádzkovateľ.  
 

Článok 10 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie  pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.  
 
2. Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú  oprávnení na pohrebisku uskutočňovať: 
a) úpravu ľudských pozostatkov, ich ukladanie do rakvy v priestoroch na to určených pri dodržaní 
predpísaných hygienických nariadení (platí len pre pohrebisko Juh), 
b) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 
c) vykonávať iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom. 
 
3.  Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných  
obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. 
 

Článok 11 
Cenník služieb 

 
1. Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok nasledovne: 
 
a) Jedno hrobové miesto – základný poplatok  
 
(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X) 

-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                                       
     
(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.) 
-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    
    
(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    
 
c) Poplatok za nevyužívanie hrobového miesta 
(účtuje sa k základnému poplatku prípadne predlžovaciemu poplatku pokiaľ do hrobového miesta nie je 
vykonané pochovanie a miesto bolo prenajaté po 1.1.1998)  
-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len z rastlého 
terénu                                                                                                                                16,60 EUR/ 1 rok 
- Hrob pre urnu                                                                                                                  6,64 EUR/ 1 rok 
 
2. K poplatkom za hrobové miesta  sa neúčtuje DPH. 

 
3. Cenník  ďalších  služieb je nasledovný:  
 
a) Využívanie obradnej miestnosti v dome smútku za 1 pohreb 16,59 € 
b) Využívanie rozlúčkovej miestnosti 4,97 € 
c) Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom za 1 deň                   9,00 € 
d) Príprava smútočného štítu s menom zomrelého 2,15 € 
e) Hudobný doprovod v priebehu pietneho aktu, reprodukovaná hudba 1,99 € 
 
 
 

 
 

 
 


