
Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 4 ods.3 písm.f a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.37 

o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
 
 

Čl.1 
Úvodné nastavenia 

 
1/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk je platné pre 
pohrebiská v Senici, časti Čáčove a Kunove.  
2/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska / ďalej len 
„prevádzkovateľa“ /, na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku 
a návštevníkov pohrebiska. 
 

Čl.2 
Zriadenie pohrebiska  

 
1/ Zriaďovanie, rozširovanie pohrebísk upravuje § 15 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 
2/ Na území mesta sú 3 verejné pohrebiská a 2 neverejné pohrebiská. V Senici s Domom smútku 
s vybudovanou márnicou  s chladiacim zariadením, ktorá slúži na uloženie ľudských pozostatkov pre 
celé mesto. V časti Čáčov a Kunov sú iba obradné miestnosti.  
3/ Pohrebiská sú prevádzkované na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. 
4/ Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie. 
 

Čl.3 
Základné povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk 

 
1/ Súčasný prevádzkovateľ je vybraný verejným obstarávaním / Zákon č. 25/2006 Z.z./           
2/ Pohrebiská, márnicu, dom smútku a obradné miestnosti na území mesta spravuje na základe 
rozhodnutia Mestského zastupiteľstva, živnostenského listu, získania odbornej spôsobilosti 
a zmluvného vzťahu prevádzkovateľ. 
3/ Prevádzkovateľ je povinný : 
a/ vykonávať svoju činnosť v súlade s Prevádzkovými poriadkami pohrebísk schválenými Mestským 
zastupiteľstvom, zákonom č. 131/2010 Z.z. a týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta 
 
 

Čl.4 
Neverejné pohrebiská 

 
V katastrálnom území Senica sa nachádzajú dve neverejné pohrebiská na Štefánikovej ulici a na ulici 
S. Jurkoviča, vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí /v SR/, Kozia 21, 
Bratislava 1.Pohrebiská sú prístupné iba so súhlasom vlastníka . 
 

 
Čl.5 

Všeobecné ustanovenia 
 

Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje toto VZN upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách  



v zdravotníctve  v znení neskorších predpisov, § 663 až 664 Občianskeho zákonníka a Prevádzkové 
poriadky pohrebísk.  

 
Čl.6 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Nové znenie VZN č.37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
s prílohami č. 1 - Vojnové hroby na území mesta Senica,  príloha č. 2 – Zoznam pamätných hrobov, 
príloha č. 3 - Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska mesta Senica v Senici, prílohou č. 4 - 
Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska mesta Senica v časti Čáčov a prílohou č. 5 -  
Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska mesta Senica v časti Kunov vrátane príloh č. 1, 2, 3 ruší 
VZN č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica s prílohami č. 1 - 
Cenník za prenájom hrobového miesta a Cenník služieb, prílohou č. 2 – Vojnové hroby na území 
mesta Senica, prílohou č. 3 – Zoznam pamätných hrobov, prílohou č. 4 - Prevádzkový poriadok 
verejného pohrebiska mesta Senica v Senici, prílohou č. 5 - Prevádzkový poriadok verejného 
pohrebiska mesta Senica v časti Čáčov a prílohou č. 6 -  Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska 
mesta Senica v časti Kunov. 
 
 

Čl.7 
Účinnosť 

 
Toto VZN o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica bolo schválené 
uznesením č. 19MsZ/2013/582 dňa 12.12.2013, vyvesené na úradnej tabuli od 17.12.2013 do 
31.12.2013. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2014.  
 
 
 
 
 

RNDr. Ľubomír Parízek                                                                        
                                                                              primátor mesta Senica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k VZN č.37 O správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
 
 

Vojnové hroby na území mesta Senica 
 
I. svetová vojna 
 
1.Pamätná tabuľa Jánovi Slezákovi, sa nachádza na budove Kultúrného domu v Kunove súp. č. 65.  
2.V miestnej časti Kunov  pri predajni Jednota sa nachádza pamätník padlých v .I. svetovej vojne.             
3.V miestnej časti Čáčov sa nachádza pamätník padlým I. svetovej  vojny.  
4. V parčíku na Nám. Oslobodenia bol vybudovaný pomník obetiam I. svetovej vojny  
5. Na cintoríne Brezová ul. je premiestnený pamätník  obetiam I. svetovej vojny z miestnej časti 
Sotina.  

           
II. svetová vojna 
 
 
1. Na Židovskom cintoríne na Štefánikovej ulici, na stene márnice sú pripevnené 2 tabule z travertínu 
na pamiatku obetiam Holokaustu.                
2.Na Nám. oslobodenia je pamätník osloboditeľom II. svetovej vojny so sochou „Víťazstvo“.  
3.V parčíku pri bývalých kasárňach na križovatke Dlhá a Železničná je pamätník osloboditeľom 
z nápisom rokov 1942-1945.  
4.Na budove Obvodného úradu Vajanského 17 je osadená  pamätná tabuľa padlým v II. svetovej 
vojne.   
5.Na cintoríne Brezová ulica sa nachádza pamätník padlým II. svetovej vojny.  
6.Pamätná tabuľa väzneným nemeckými jednotkami je na budove bývalej polikliniky – Štefánikova 
ul. 700. 

 
 

 
Príloha č. 2 k VZN č.37 O správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 

 
 
Zoznam pamätných hrobov na cintoríne v Senici: 
 
1/ Jozef Bánsky – bibliograf, prekladateľ, literárny vedec 
2/ Martin Bartoň – martýr dobrovoľníckeho povstania roku 1848 
3/ Ján Bežo – pedagóg, kníhtlačiar, vydavateľ 
4/ Martin Miloš Braxatoris Sládkovičov – evanjelický kňaz, básnik, redaktor, prekladateľ 
5/ Štefan Fajnor – národovec, hudobník 
6/ Cyril Gallay – učiteľ, spisovateľ 
7/ Pavol Gašpar – hudobný pedagóg 
8/ Cyril Kresák - politik 
9/ Ján Mocko – kňaz, cirkevný a literárny historik 
10/ Ladislav Paulíny – kňaz, spisovateľ, historik 
11/ Ľudovít Šimko st. – lekár, organizátor národného života 
12/ Ľudovít Šimko ml. – pplk. gen. štábu československej armády 
13/ Alžbeta Pokorná – ilustrátorka detských kníh, insitná umelkyňa a darkyňa kaštieľa Machatka 
mestu Senica, mecenáška chudobných 
14/ Jozef Lukáčik – organista, náboženský spisovateľ, riaditeľ školy 
 
 
 



Príloha č. 3 k VZN č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
 

Prevádzkový poriadok 
verejného pohrebiska mesta Senica v Senici 

 
v súlade s §  18 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve  a VZN č. 37 o správe, údržbe 

a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
 

 
Čl.1    Úvodné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko v Senici. 
2. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov  

hrobových miest, na prevádzkovateľov pohrebných služieb, poskytovateľov ostatných 
služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska. 

 
  
Čl.2    Zriadenie pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 

1. Verejné pohrebisko v Senici je zriadené v súlade s § 15 Zákona č. 131/2010 Z.z. 
2. Zriaďovateľ: Mesto Senica 
3. Prevádzkovateľ: 

Technické služby Senica a.s.,  
Železničná 465, 90501 Senica,   
IČO 36228443 

4. K zabezpečeniu prevádzky pohrebiska je zriadená prevádzka: Správa cintorína, Brezová 
ulica 1, 905 01 Senica a funkcia správca pohrebiska  

 
 

Čl.3    Rozsah služieb prevádzkovateľa pohrebiska poskytovaných na pohrebisku v Senici: 
 

a. správa a údržba pohrebiska a Domu smútku v Senici 
b. správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku 
c. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
d. vedenie evidencie súvisiacej s nájmom hrobových miest a vyberanie  poplatku za nájom 

hrobových miest 
e. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu 
f. vykonanie exhumácie 
g. udeľovanie  povolenia: 

 za vjazd automobilových vozidiel do pohrebiska,  
 súhlasu s kamenárskymi prácami na hrobových miestach 
 súhlasu s osadením lavičky, vysadením stromov apod. 

 
 

Čl. 4   Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

1.  Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájmu  za 
hrobové miesto.  

2. Uzatvorením nájomnej zmluvy  má nájomca právo na uloženie ľudských pozostatkov 
alebo ľudských ostatkov svojich blízkych do  hrobového miesta tak, aby boli dodržané 
ustanovenia zákona o pohrebníctve. 

3. Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého      uloženia 
rakvy s ľudskými pozostatkami je minimálne 10 rokov.  

4. Nájomca je povinný informovať prevádzkovateľa pohrebiska o všetkých zmenách 
údajov, súvisiacich s údajmi v evidencii pohrebiska. 



5. Nájomca je povinný informovať prevádzkovateľa pohrebiska o kamenárskych prácach na 
hrobovom mieste a po ich ukončení zodpovedá za odstránenie zvyškov materiálu 
a zachovanie čistoty okolia hrobového miesta. 

6. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom správcu pohrebiska 
náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátanie ich  

 príslušenstva na vlastné náklady. 
7. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 

Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca 
vybudoval na vlastné náklady. 

8. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, najmä pokosené,  
 odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby  
 neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby. 
9.  Nájomca je povinný na pohrebisku udržiavať poriadok, zachovávať pietu a dodržiavať  

ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska. 
10. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu správcu pohrebiska vysádzať na pohrebisku 

stromy a kríky, umiestňovať lavičky  a vykonávať iné úpravy. 
 

 
Čl. 5    Povinnosti  návštevníkov pohrebiska 

 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim piete  
 miesta. Nesmú robiť krik, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť,  požívať alkoholické 

nápoje, omamné a psychotropné látky, poškodzovať pomníky, zariadenie, objekty, zeleň 
a vodiť psov na pohrebisko. 

2. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad. 
3. Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na 

to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru príp. poškodenie iných 
hrobových miest príp. vybavenosti pohrebiska. 

4. V odôvodnených prípadoch môže správca pohrebiska rozsvecovanie kahancov a sviečok 
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

5. Návštevníci smú odhadzovať odpadky len do smetných nádob a kontajnerov na tento účel 
určených. 

6. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než na 
komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

7. Vstup do obradnej siene domu smútku je návštevníkom umožnený len pred pohrebom a 
počas pohrebu. Mimo pohrebného obradu je návštevníkom k dispozícii len WC v dome 
smútku a to počas otváracích hodín prevádzky. 

 
 

Čl.6    Vstup na pohrebisko 
 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné počas celého roka od 7:00 – 21:00 hod., pokiaľ správca 
pohrebiska neurčí inak. 

2. Správca pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo  
 obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku alebo v čase  
 vykonávania exhumácie. 
3. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko mimo prevádzkovateľa pohrebiska je 

povolený iba po vyhradených komunikáciách v čase otváracej doby Správy cintorína a  to 
najmä: 

- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do obradnej siene na vykonanie 
pohrebného obradu  

- pohrebnej službe za účelom vykonania pohrebného obradu 
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov 

a inú úpravu hrobového miesta 
- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb 



- na dopravu materiálu pre firmy zabezpečujúce údržbu a opravu objektov 
4. Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je spoplatnený podľa cenníka okrem 

vozidiel pohrebnej služby, MsÚ Senica, TS Senica, a.s., Polície, Záchranného systému.   
5. V  záujme zabezpečenia ochrany majetku na pohrebisku sú vodiči motorových vozidiel 

povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť správcovi pohrebiska kontrolu 
úložných priestorov. 

6. Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je  
 zakázaný. 
7. Správca pohrebiska vydáva povolenie na práce v priestoroch pohrebiska a vedie 
 evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu pobytu na  
 pohrebisku. 
8. Návštevníci pohrebiska sú povinní rešpektovať prevádzkové hodiny pohrebiska.   

 
 

Čl.7   Dĺžka tlecej doby a spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 
  

1. Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko v Senici je stanovená na 10 rokov. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.  
3. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný  
 záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.  
4. Prevádzkovateľ pohrebiska pri pochovávaní dodržiava plán hrobových miest, ktorý je 

prílohou č. 3 Prevádzkového poriadku pohrebiska. 
5. Hĺbka štandardného hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami je 1,6 m. 
6. V prípade prehĺbeného hrobu je pre uloženie dvoch rakiev nad seba potrebná hĺbka 2,2 m. 

Do prehĺbeného hrobu nie je možné uložiť viac ako 2 rakvy nad seba. 
7. Pre osoby mladšie ako 10 rokov je  hĺbka hrobu najmenej 1,2 m.  
8. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. 
9. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m. 
10. Výmera hrobového miesta pre 1-hrob je stanovená na 2 m2, pre 2-hrob 4  m2 a pre dieťa 

do 6 rokov alebo urnový hrob 1 m2. 
11.  Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do 

urnových hrobových miest, urnovej steny alebo ich ukladať do existujúcich hrobov či  
hrobiek. 

12. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. 
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia 

 a musí chrániť ľudské ostatky pred hlodavcami. 
13. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnou so spopolnenými ľudskými pozostatkami 

alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového 
miesta. 

14. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia  ľudí  alebo 
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej  

 správy.  
15. Správca pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 

zriaďovateľa Mesto Senica. 
16. Pohrebisko môže zrušiť iba Zriaďovateľ Mesto Senica, a to až po uplynutí tlecej doby 

všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
 

 
Čl. 8   Spôsob vedenia evidencie 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje plán hrobových 
miest a údaje spojené s nájmom hrobových miest:  
o  meno, priezvisko, dátum úmrtia, číslo hrobového miesta uloženia ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov 



o  meno, priezvisko, adresu nájomcu hrobového miesta 
o  údaje o nebezpečnej chorobe, hĺbke, umiestnení ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov 
o  dátum uzavretia a platnosti zmluvy o nájme hrobového miesta 
o  údaje o vojnových a pamätných hroboch tvoria samostatnú prílohu VZN č. 37 

 
 

Čl. 9   Spôsob nakladania s odpadmi. 
 

1. Na pohrebisku v Senici je umiestnených 25 ks smetných nádob a 12 veľkoobjemových 
kontajnerov. 

2. Likvidácia odpadov a ich separovanie sa riadi podľa označenia nádob a kontajnerov v
 zmysle VZN č.17 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

 odpadmi. 
 

 
Čl. 10   Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby 

 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby tvoria prílohu č. 1 prevádzkového 
poriadku pohrebiska. 
 
 
 

Čl. 11   Cenník služieb 
 
Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska tvorí príloha č. 2. 

 
 
Čl. 12   Účinnosť  
 

Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Senici č. 
19MsZ/2013/582 zo dňa  12.12.2013. Nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska na území mesta Senica v Senici 
 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 
v súlade s článkom 11  Prevádzkových poriadkov verejných pohrebísk na území mesta 
Senica 

- Prevádzkovateľ pohrebiska prevádzkuje Dom smútku a pohrebisko v Senici, Čáčove 
a Kunove prostredníctvom prevádzky - Správa cintorína so sídlom v areáli cintorína 
v Senici na Brezovej ulici. Podmienky vstupu zabezpečujú vzájomnú spoluprácu 
medzi pohrebnou službou, ktorá zabezpečuje pohreb a medzi prevádzkovateľom 
pohrebiska, ktorý je zodpovedný za výkopové práce a činnosti na pohrebisku. 

- Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu v rozsahu dohodnutom  
s obstarávateľom pohrebu.  

- Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa preukáže potrebnými dokladmi na 
prevádzkovanie pohrebnej služby (živnostenské oprávnenie, objednávka 
obstarávateľa pohrebu). Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko 
z horeuvedených dôvodov len s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.  

- Pre zabezpečenie hladkého a nerušeného priebehu smútočného pohrebného obradu 
je stanovený časový limit 3 hodiny medzi jednotlivými pohrebnými obradmi, pričom 
pohreby je možné vykonávať od 9:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovného týždňa.  
 

- Prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín 
pohrebného obradu a vykopanie hrobu k pohrebu minimálne  2 pracovné dni pred 
pohrebom a v súlade s plánom pohrebných obradov prevádzkovateľa pohrebiska. 
Súčasne oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu.  
 

- Vykopanie a zasypanie hrobu vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, na základe § 17 
odsek 3 Zák. 131/2010 Z.z.  

 
- Na vykonanie pohrebného obradu spolu s pochovaním do zeme na pohrebisku 

v Senici, Kunove a Čáčove je potrebná objednávka aj na výkopové práce. 
V opačnom prípade prevádzkovateľ pohrebiska objednávku neprevezme. 
 

- Prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorá zabezpečuje pohrebný obrad bude 
umožnený vstup do domu smútku za účelom vykonania pohrebného obradu 1,5 
hodiny pred pohrebným obradom. 
 

- Vyvesenie smútočného oznámenia na vývesnej tabuli v meste bude zabezpečené 
najneskôr do 4 hodín od jeho prevzatia, vyvesenie na vývesnej tabuli pred cintorínom 
do 2 hodín od prevzatia. 
 
 

- Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje ozvučenie v dome smútku v Senici  
a obsluhuje ozvučovaciu techniku. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo 
obstarávateľ  pohrebu zabezpečí včasné dodanie hudobných skladieb na CD 
nosičoch a je zodpovedný za ich reprodukciu. 



 
- Prevádzkovateľ pohrebiska pri pietnych aktoch odovzdáva a preberá priestory 

a zariadenia domu smútku tomu prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorý bude 
zabezpečovať pohrebný obrad. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebiska si uplatňuje úhradu nákladov za služby poskytované 

jednotlivým prevádzkovateľom pohrebných služieb podľa cenníka a v súlade s ust. § 
31 ods. 7 Zák. č. 131/2010 Z.z. v platnom znení. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia Prevádzkového 

poriadku pohrebiska, Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na 
miestne pohrebisko, plán pohrebných obradov a pochovávania určený 
prevádzkovateľom pohrebiska a  súvisiace platné právne predpisy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2   k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území 
mesta Senica v Senici 
CENNÍK – Správa pohrebiska  

 

popis služby 
cena v € 
bez DPH 

cena v €  
s DPH 

prenájom obradnej siene domu smútku v Senici, Čáčove, Kunove, 105,00 126,00 
vyvesenie smútočného oznámenia 1 ks * 1,00 1,20 
ozvučenie v dome smútku 9,17 11,00 
poštovné za doručenie zásielky neplatičom hrobových miest 0,83 1,00 

administrat.  Poplatok súvisiaci so zmenami v evidencii hrob. Miest 1,25 1,50 

vydanie súhlasu na osadenie lavičky 8,33 10,00 

rezervácia hrobového miesta bez pochovania zosnulej osoby na 5 rokov 41,67 50,00 

preprava – cena za 1 km 0,75 0,90 
vjazd motorového vozidla do priestorov cintorína 
okrem vozidiel pohrebnej služby, MsÚ Senica , TS Senica, a.s., Polície, 
Záchranného systému.   

4,17 5,00 

vykopanie a zasypanie štandardného hrobu (dĺžka 210 cm, šírka 80 cm, 
hĺbka 160 cm) 105,00 126,00 
vykopanie a zasypanie štandardného prehĺbeného hrobu (dĺžka 210 cm, 
šírka 80 cm, hĺbka 220 cm) 126,00 151,20 
vykopanie a zasypanie detského hrobu (dĺžka do 120 cm, šírka 80 cm, 
hĺbka 160 cm) 55,00 66,00 
vykopanie a zasypanie hrobu s neštandardnými rozmermi  120,50 144,60 
exhumácia  416,67 500,00 
vysekávanie betónu pri kopaní do existujúceho hrobu 12,50 15,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (terasové dosky) 16,67 20,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (náhrobná doska v celku – 1-hrob) 41,67 50,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (náhrobná doska v celku – 2-hrob) 60,00 72,00 
odvoz zeminy / 1 fúrik 0,50 0,60 
úprava hrobu (úprava po upadnutí zeminy časom) 7,50 9,00 
ostatné záhradnícke práce podľa ind. Dohody / cena za každú začat. 
Hodinu 4,50 5,40 
   
   
predmet   MJ Cena v € 

bez DPH
Prenájom hrobového miesta – 1 rok  1 m2 1,35 
Výmera hrobového miesta: dospelý  1-hrob 2 m2 2,70 
 dospelý  2-hrob 4 m2 5,40 
  dieťa do 6 rokov 1 m2 1,35 
  dieťa nad 6 rokov 2 m2 2,70 
  urnový hrob 1 m2 1,35 

* na požiadanie pozostalých bude vyvesené aj na starom sídlisku a v Sotine



Príloha č. 4 k VZN č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta 
Senica 

Prevádzkový poriadok 
verejného pohrebiska mesta Senica v Čáčove 

 
v súlade s §  18 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve  a VZN č. 37 o správe, údržbe 

a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 
 

 
Čl.1    Úvodné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko v Čáčove. 
2. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov 

hrobových miest, na prevádzkovateľov pohrebných služieb, poskytovateľov ostatných 
služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska. 

 
  
Čl.2    Zriadenie pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 
1. Verejné pohrebisko v Senici je zriadené v súlade s § 15 Zákona č. 131/2010 Z.z. 
2. Zriaďovateľ: Mesto Senica 
3. Prevádzkovateľ: 

Technické služby Senica a.s.,  
Železničná 465, 90501 Senica,   
IČO 36228443 

4. K zabezpečeniu prevádzky pohrebiska je zriadená prevádzka: Správa cintorína, 
Brezová ulica 1, 905 01 Senica a funkcia správca pohrebiska  

 
 

Čl.3    Rozsah služieb prevádzkovateľa pohrebiska poskytovaných na pohrebisku v Čáčove: 
 

a. správa a údržba pohrebiska a Domu smútku v Čáčove 
b. správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku 
c. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
d. vedenie evidencie súvisiacej s nájmom hrobových miest a vyberanie  poplatku 

za nájom hrobových miest 
e. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu 
f. vykonanie exhumácie 
g. udeľovanie  povolenia: 
 za vjazd automobilových vozidiel do pohrebiska,  
 súhlasu s kamenárskymi prácami na hrobových miestach 

 súhlasu s osadením lavičky, vysadením stromov apod. 
 

 
Čl. 4   Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 
1.  Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájmu  

za hrobové miesto.  



2. Uzatvorením nájomnej zmluvy  má nájomca právo na uloženie ľudských pozostatkov 
alebo ľudských ostatkov svojich blízkych do  hrobového miesta tak, aby boli dodržané 
ustanovenia zákona o pohrebníctve. 

3. Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého      
uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami je minimálne 10 rokov.  

4. Nájomca je povinný informovať prevádzkovateľa pohrebiska o všetkých zmenách 
údajov, súvisiacich s údajmi v evidencii pohrebiska. 

5. Nájomca je povinný informovať prevádzkovateľa pohrebiska o kamenárskych prácach 
na hrobovom mieste a po ich ukončení zodpovedá za odstránenie zvyškov materiálu 
a zachovanie čistoty okolia hrobového miesta. 

6. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom správcu 
pohrebiska náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátanie ich 
príslušenstva na vlastné náklady. 

7. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich 
nájomca vybudoval na vlastné náklady. 

8. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, najmä pokosené,  
 odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby  
 neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby. 
9.  Nájomca je povinný na pohrebisku udržiavať poriadok, zachovávať pietu 

a dodržiavať  ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska. 
10. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu správcu pohrebiska vysádzať na 

pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky  a vykonávať iné úpravy. 
 

 
Čl. 5    Povinnosti  návštevníkov pohrebiska 

 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim piete  

 miesta. Nesmú robiť krik, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať 
alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, poškodzovať pomníky, 
zariadenie, objekty, zeleň a vodiť psov na pohrebisko. 

2. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad. 
3. Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo 

na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru príp. poškodenie 
iných hrobových miest príp. vybavenosti pohrebiska. 

4. V odôvodnených prípadoch môže správca pohrebiska rozsvecovanie kahancov 
a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

5. Návštevníci smú odhadzovať odpadky len do smetných nádob a kontajnerov na tento 
účel určených. 

6. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než na 
komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

7. Vstup do domu smútku je návštevníkom umožnený len pred pohrebom a počas 
pohrebu.  
 
 

Čl.6    Vstup na pohrebisko 
 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné počas celého roka od 7:00 – 21:00 hod., pokiaľ 
správca pohrebiska neurčí inak. 



2. Správca pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo 
obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku alebo v čase 
vykonávania exhumácie. 

3. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko mimo prevádzkovateľa pohrebiska je 
povolený iba po vyhradených komunikáciách v čase otváracej doby Správy cintorína 
a  to najmä: 

 na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do obradnej siene na vykonanie 
pohrebného obradu  

 pohrebnej službe za účelom vykonania pohrebného obradu 
 na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, 

obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta 
 na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb 
 na dopravu materiálu pre firmy zabezpečujúce údržbu a opravu objektov 

4. Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je spoplatnený podľa cenníka 
okrem vozidiel pohrebnej služby, MsÚ Senica, TS Senica, a.s., Polície, Záchranného 
systému.   

5. V  záujme zabezpečenia ochrany majetku na pohrebisku sú vodiči motorových 
vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť správcovi pohrebiska 
kontrolu úložných priestorov. 

6. Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je 
 zakázaný. 

7. Správca pohrebiska vydáva povolenie na práce v priestoroch pohrebiska a vedie 
 evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu pobytu na  
 pohrebisku. 

8. Návštevníci pohrebiska sú povinní rešpektovať prevádzkové hodiny pohrebiska. 
  

 
Čl.7   Dĺžka tlecej doby a spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

  
1. Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko v Čáčove je stanovená na 10 rokov. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.  
3. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný  

 záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.  
4. Prevádzkovateľ pohrebiska pri pochovávaní dodržiava plán hrobových miest, ktorý je 

prílohou č. 3 prevádzkového poriadku pohrebiska. 
5. Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami je 1,6 m. 
6. Pre osoby mladšie ako 10 rokov je  hĺbka hrobu najmenej 1,2 m.  
7. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. 
8. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m. 
9. Výmera hrobového miesta pre 1-hrob je stanovená na 2 m2, pre 2-hrob 4  m2 a pre 

dieťa do 6 rokov alebo urnový hrob 1 m2. 
10.  Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do 

urnových hrobových miest alebo ich ukladať do existujúcich hrobov či  hrobiek. 
11. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento 

účel. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia
 a musí chrániť ľudské ostatky pred hlodavcami. 

12. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnou so spopolnenými ľudskými pozostatkami 
alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu 
hrobového miesta. 



13. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia  ľudí  
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej 
správy.  

14. Správca pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 
zriaďovateľa Mesto Senica. 

15. Pohrebisko môže zrušiť iba Zriaďovateľ Mesto Senica, a to až po uplynutí tlecej doby 
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 

 
 

Čl. 8   Spôsob vedenia evidencie 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje plán 
hrobových miest a údaje spojené s nájmom hrobových miest:  
o  meno, priezvisko, dátum úmrtia, číslo hrobového miesta uloženia ľudských 

pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
o meno, priezvisko, adresu nájomcu hrobového miesta 
o  údaje o nebezpečnej chorobe, hĺbke, umiestnení ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov 
o  dátum uzavretia a platnosti zmluvy o nájme hrobového miesta 
o  údaje o vojnových a pamätných hroboch tvoria samostatnú prílohu VZN č. 37 
 
 

Čl. 9   Spôsob nakladania s odpadmi. 
 

1. Na pohrebisku v Čáčove sú umiestnené 4 ks smetných nádob a 1 veľkoobjemový 
 kontajner. 

2. Likvidácia odpadov a ich separovanie sa riadi podľa označenia nádob a 
kontajnerov v zmysle VZN č.17 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 

 
 

Čl. 10   Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby 
 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby tvoria prílohu č. 1 prevádzkového 
poriadku pohrebiska. 
 
 

Čl. 11   Cenník služieb 
 
Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska tvorí príloha č. 2 

 
 
Čl. 12   Účinnosť  
 

Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 
v Senici č. 19MsZ/2013/582 zo dňa 12.12.2013. Nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014. 
 
 

 



Príloha č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska na území mesta 
Senica v Čáčove 

 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 
v súlade s článkom 11  Prevádzkových poriadkov verejných pohrebísk na území 
mesta Senica 

- Prevádzkovateľ pohrebiska prevádzkuje Dom smútku a pohrebisko v Senici, Čáčove 
a Kunove prostredníctvom prevádzky - Správa cintorína so sídlom v areáli cintorína 
v Senici na Brezovej ulici. Podmienky vstupu zabezpečujú vzájomnú spoluprácu 
medzi pohrebnou službou, ktorá zabezpečuje pohreb a medzi prevádzkovateľom 
pohrebiska, ktorý je zodpovedný za výkopové práce a činnosti na pohrebisku. 

- Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu v rozsahu dohodnutom  
s obstarávateľom pohrebu.  

- Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa preukáže potrebnými dokladmi na 
prevádzkovanie pohrebnej služby (živnostenské oprávnenie, objednávka 
obstarávateľa pohrebu). Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko 
z horeuvedených dôvodov len s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.  

- Pre zabezpečenie hladkého a nerušeného priebehu smútočného pohrebného 
obradu je stanovený časový limit 3 hodiny medzi jednotlivými pohrebnými 
obradmi, pričom pohreby je možné vykonávať od 9:00 hod. do 16:00 hod. 
počas pracovného týždňa.  
 

- Prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín 
pohrebného obradu a vykopanie hrobu k pohrebu minimálne  2 pracovné dni pred 
pohrebom a v súlade s plánom pohrebných obradov prevádzkovateľa pohrebiska. 
Súčasne oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu.  
 

- Vykopanie a zasypanie hrobu vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, na základe § 17 
odsek 3 Zák. 131/2010 Z.z.  

 
- Na vykonanie pohrebného obradu spolu s pochovaním do zeme na pohrebisku 

v Senici, Kunove a Čáčove je potrebná objednávka aj na výkopové práce. 
V opačnom prípade prevádzkovateľ pohrebiska objednávku neprevezme. 
 

- Prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorá zabezpečuje pohrebný obrad bude 
umožnený vstup do domu smútku za účelom vykonania pohrebného obradu 1,5 
hodiny pred pohrebným obradom. 
 

- Vyvesenie smútočného oznámenia na vývesnej tabuli v meste bude zabezpečené 
najneskôr do 4 hodín od jeho prevzatia, vyvesenie na vývesnej tabuli pred cintorínom 
do 2 hodín od prevzatia. 
 
 



- Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje ozvučenie v dome smútku v Čáčove  
a obsluhuje ozvučovaciu techniku. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo 
obstarávateľ  pohrebu zabezpečí včasné dodanie hudobných skladieb na CD 
nosičoch a je zodpovedný za ich reprodukciu. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebiska pri pietnych aktoch odovzdáva a preberá priestory 

a zariadenia domu smútku tomu prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorý bude 
zabezpečovať pohrebný obrad. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebiska si uplatňuje úhradu nákladov za služby poskytované 

jednotlivým prevádzkovateľom pohrebných služieb podľa cenníka a v súlade s ust. § 
31 ods. 7 Zák. č. 131/2010 Z.z. v platnom znení. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia Prevádzkového 

poriadku pohrebiska, Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na 
miestne pohrebisko, plán pohrebných obradov a pochovávania určený 
prevádzkovateľom pohrebiska a  súvisiace platné právne predpisy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2   k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území 
mesta Senica v Čáčove 
CENNÍK – Správa pohrebiska  

 

popis služby 
cena v € 
bez DPH 

cena v €  
s DPH 

prenájom obradnej siene domu smútku v Senici, Čáčove, Kunove, 105,00 126,00 
vyvesenie smútočného oznámenia 1 ks * 1,00 1,20 
ozvučenie v dome smútku 9,17 11,00 
poštovné za doručenie zásielky neplatičom hrobových miest 0,83 1,00 

administrat.  poplatok súvisiaci so zmenami v evidencii hrob. miest 1,25 1,50 

vydanie súhlasu na osadenie lavičky 8,33 10,00 

rezervácia hrobového miesta bez pochovania zosnulej osoby na 5 rokov 41,67 50,00 

preprava – cena za 1 km 0,75 0,90 
vjazd motorového vozidla do priestorov cintorína 
okrem vozidiel pohrebnej služby, MsÚ Senica , TS Senica, a.s., Polície, 
Záchranného systému.   

4,17 5,00 

vykopanie a zasypanie štandardného hrobu (dĺžka 210 cm, šírka 80 cm, 
hĺbka 160 cm) 105,00 126,00 
vykopanie a zasypanie štandardného prehĺbeného hrobu (dĺžka 210 cm, 
šírka 80 cm, hĺbka 220 cm) 126,00 151,20 
vykopanie a zasypanie detského hrobu (dĺžka do 120 cm, šírka 80 cm, 
hĺbka 160 cm) 55,00 66,00 
vykopanie a zasypanie hrobu s neštandardnými rozmermi  120,50 144,60 
exhumácia  416,67 500,00 
vysekávanie betónu pri kopaní do existujúceho hrobu 12,50 15,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (terasové dosky) 16,67 20,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (náhrobná doska v celku - 1-hrob) 41,67 50,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (náhrobná doska v celku - 2-hrob) 60,00 72,00 
odvoz zeminy / 1 fúrik 0,50 0,60 
úprava hrobu (úprava po upadnutí zeminy časom) 7,50 9,00 

ostatné záhradnícke práce podľa ind. dohody / cena za každú začat. hodinu 4,50 5,40 
   
   
predmet   MJ Cena v € 

bez DPH
Prenájom hrobového miesta - 1 rok  1 m2 1,35 
Výmera hrobového miesta: dospelý  1-hrob 2 m2 2,70 
 dospelý  2-hrob 4 m2 5,40 
  dieťa do 6 rokov 1 m2 1,35 
  dieťa nad 6 rokov 2 m2 2,70 
  urnový hrob 1 m2 1,35 

* na požiadanie pozostalých bude vyvesené aj na starom sídlisku a v Sotine
 



Príloha č. 5 k VZN č. 37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta 
Senica 

 
Prevádzkový poriadok 

verejného pohrebiska mesta Senica v Kunove 
 

v súlade s §  18 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve  a VZN č. 37 o správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica 

 
 

Čl.1    Úvodné ustanovenia 
 

1. Prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko v Kunove. 
2. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov  

            hrobových miest, na prevádzkovateľov pohrebných služieb, poskytovateľov  
            ostatných služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska. 

 
  
Čl.2    Zriadenie pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 
1. Verejné pohrebisko v Senici je zriadené v súlade s § 15 Zákona č. 131/2010 Z.z. 
2. Zriaďovateľ: Mesto Senica 
3. Prevádzkovateľ: 

Technické služby Senica a.s.,  
Železničná 465, 90501 Senica,   
IČO 36228443 

4. K zabezpečeniu prevádzky pohrebiska je zriadená prevádzka: Správa cintorína, 
Brezová ulica 1, 905 01 Senica a funkcia správca pohrebiska  

 
 

Čl.3    Rozsah služieb prevádzkovateľa pohrebiska poskytovaných na pohrebisku v Kunove: 
 

a. správa a údržba pohrebiska a Domu smútku v Kunove 
b. správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku 
c. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
d. vedenie evidencie súvisiacej s nájmom hrobových miest a vyberanie  poplatku 

za nájom hrobových miest 
e. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu 
f. vykonanie exhumácie 
g. udeľovanie  povolenia: 

 za vjazd automobilových vozidiel do pohrebiska,  
 súhlasu s kamenárskymi prácami na hrobových miestach 

 súhlasu s osadením lavičky, vysadením stromov apod. 
 
 

Čl. 4   Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 
1.  Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájmu  

za hrobové miesto.  



2. Uzatvorením nájomnej zmluvy  má nájomca právo na uloženie ľudských pozostatkov 
alebo ľudských ostatkov svojich blízkych do  hrobového miesta tak, aby boli dodržané 
ustanovenia zákona o pohrebníctve. 

3. Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého      
uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami je minimálne 10 rokov.  

4. Nájomca je povinný informovať prevádzkovateľa pohrebiska o všetkých zmenách 
údajov, súvisiacich s údajmi v evidencii pohrebiska. 

5. Nájomca je povinný informovať prevádzkovateľa pohrebiska o kamenárskych prácach 
na hrobovom mieste a po ich ukončení zodpovedá za odstránenie zvyškov materiálu 
a zachovanie čistoty okolia hrobového miesta. 

6. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom správcu 
pohrebiska náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátanie ich  

 príslušenstva na vlastné náklady. 
7. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 

Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich 
nájomca vybudoval na vlastné náklady. 

8. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, najmä pokosené,  
 odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby  
 neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby. 
9.  Nájomca je povinný na pohrebisku udržiavať poriadok, zachovávať pietu 

a dodržiavať  ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska. 
10. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu správcu pohrebiska vysádzať na 

pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky  a vykonávať iné úpravy. 
 

 
Čl. 5    Povinnosti  návštevníkov pohrebiska 

 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim piete  

 miesta. Nesmú robiť krik, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať 
alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, poškodzovať pomníky, 
zariadenie, objekty, zeleň a vodiť psov na pohrebisko. 

2. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad. 
3. Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo 

na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru príp. poškodenie 
iných hrobových miest príp. vybavenosti pohrebiska. 

4. V odôvodnených prípadoch môže správca pohrebiska rozsvecovanie kahancov 
a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

5. Návštevníci smú odhadzovať odpadky len do smetných nádob a kontajnerov na tento 
účel určených. 

6. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než na 
komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

7. Vstup do domu smútku je návštevníkom umožnený len pred pohrebom a počas 
pohrebu.  

 
 

Čl.6    Vstup na pohrebisko 
 
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné počas celého roka od 7:00 – 21:00 hod., pokiaľ 

správca pohrebiska neurčí inak. 
2. Správca pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo  



 obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku alebo v čase  
 vykonávania exhumácie. 

3. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko mimo prevádzkovateľa pohrebiska je 
povolený iba po vyhradených komunikáciách v čase otváracej doby Správy cintorína 
a  to najmä: 

- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do obradnej siene na vykonanie 
pohrebného obradu  

- pohrebnej službe za účelom vykonania pohrebného obradu 
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, 

obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta 
- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb 
- na dopravu materiálu pre firmy zabezpečujúce údržbu a opravu objektov 

4. Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je spoplatnený podľa cenníka 
okrem vozidiel pohrebnej služby, MsÚ Senica, TS Senica, a.s., Polície, Záchranného 
systému.   

5. V  záujme zabezpečenia ochrany majetku na pohrebisku sú vodiči motorových 
vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť správcovi pohrebiska 
kontrolu úložných priestorov. 

6. Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je  
 zakázaný. 

7. Správca pohrebiska vydáva povolenie na práce v priestoroch pohrebiska a vedie 
 evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu pobytu na  
 pohrebisku. 

8. Návštevníci pohrebiska sú povinní rešpektovať prevádzkové hodiny pohrebiska. 
 
 

Čl.7   Dĺžka tlecej doby a spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských 
ostatkov 

  
1. Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko v Kunove je stanovená na 10 rokov. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.  
3. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný  

 záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.  
4. Prevádzkovateľ pohrebiska pri pochovávaní dodržiava plán hrobových miest, ktorý je 

prílohou č.3 prevádzkového poriadku pohrebiska. 
5. Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami je 1,6 m. 
6. V prípade prehĺbeného hrobu je pre uloženie dvoch rakiev nad seba potrebná hĺbka 2,2 

m. Do prehĺbeného hrobu nie je možné uložiť viac ako 2 rakvy nad seba. 
7. Pre osoby mladšie ako 10 rokov je  hĺbka hrobu najmenej 1,2 m.  
8. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. 
9. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m. 
10. Výmera hrobového miesta pre 1-hrob je stanovená na 2 m2, pre 2-hrob 4  m2 a pre 

dieťa do 6 rokov alebo urnový hrob 1 m2. 
11.  Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do 

urnových hrobových miest alebo ich ukladať do existujúcich hrobov či  hrobiek. 
12. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento 

účel. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia 
 a musí chrániť ľudské ostatky pred hlodavcami. 



13. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnou so spopolnenými ľudskými pozostatkami 
alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu 
hrobového miesta. 

14. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia  ľudí  
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej  

 správy.  
15. Správca pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 

zriaďovateľa Mesto Senica. 
16. Pohrebisko môže zrušiť iba Zriaďovateľ Mesto Senica, a to až po uplynutí tlecej doby 

všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
 
 

Čl. 8   Spôsob vedenia evidencie 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje plán 
hrobových miest a údaje spojené s nájmom hrobových miest:  
-  meno, priezvisko, dátum úmrtia, číslo hrobového miesta uloženia ľudských    

 pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
-  meno, priezvisko, adresu nájomcu hrobového miesta 
-  údaje o nebezpečnej chorobe, hĺbke, umiestnení ľudských pozostatkov alebo   

 ľudských ostatkov 
-  dátum uzavretia a platnosti zmluvy o nájme hrobového miesta 
-  údaje o vojnových a pamätných hroboch tvoria samostatnú prílohu VZN č. 37 

 
Čl. 9   Spôsob nakladania s odpadmi. 
 

1. Na pohrebisku v Kunove sú umiestnené 3 ks smetných nádob a 1 veľkoobjemový 
kontajner. 

2. Likvidácia odpadov a ich separovanie sa riadi podľa označenia nádob a 
kontajnerov v zmysle VZN č.17 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými  

 odpadmi. 
 

 
Čl. 10   Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby 

 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby tvoria prílohu č. 1 prevádzkového 
poriadku pohrebiska. 
 
 

Čl. 11   Cenník služieb 
 
Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska tvorí príloha č. 2 

 
 
Čl. 13   Účinnosť  
 

Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 
v Senici č. 19MsZ/2013/582 zo dňa 12.12.2013. Nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014. 
 



Príloha č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska na území mesta 
Senica v Kunove 

 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 
v súlade s článkom 11  Prevádzkových poriadkov verejných pohrebísk na území 
mesta Senica 

- Prevádzkovateľ pohrebiska prevádzkuje Dom smútku a pohrebisko v Senici, Čáčove 
a Kunove prostredníctvom prevádzky - Správa cintorína so sídlom v areáli cintorína 
v Senici na Brezovej ulici. Podmienky vstupu zabezpečujú vzájomnú spoluprácu 
medzi pohrebnou službou, ktorá zabezpečuje pohreb a medzi prevádzkovateľom 
pohrebiska, ktorý je zodpovedný za výkopové práce a činnosti na pohrebisku. 

- Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu v rozsahu dohodnutom  
s obstarávateľom pohrebu.  

- Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa preukáže potrebnými dokladmi na 
prevádzkovanie pohrebnej služby (živnostenské oprávnenie, objednávka 
obstarávateľa pohrebu). Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko 
z horeuvedených dôvodov len s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.  

- Pre zabezpečenie hladkého a nerušeného priebehu smútočného pohrebného 
obradu je stanovený časový limit 3 hodiny medzi jednotlivými pohrebnými 
obradmi, pričom pohreby je možné vykonávať od 9:00 hod. do 16:00 hod. 
počas pracovného týždňa.  
 

- Prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín 
pohrebného obradu a vykopanie hrobu k pohrebu minimálne  2 pracovné dni pred 
pohrebom a v súlade s plánom pohrebných obradov prevádzkovateľa pohrebiska. 
Súčasne oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu.  
 

- Vykopanie a zasypanie hrobu vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, na základe § 17 
odsek 3 Zák. 131/2010 Z.z.  

 
- Na vykonanie pohrebného obradu spolu s pochovaním do zeme na pohrebisku 

v Senici, Kunove a Čáčove je potrebná objednávka aj na výkopové práce. 
V opačnom prípade prevádzkovateľ pohrebiska objednávku neprevezme. 
 

- Prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorá zabezpečuje pohrebný obrad bude 
umožnený vstup do domu smútku za účelom vykonania pohrebného obradu 1,5 
hodiny pred pohrebným obradom. 
 

- Vyvesenie smútočného oznámenia na vývesnej tabuli v meste bude zabezpečené 
najneskôr do 4 hodín od jeho prevzatia, vyvesenie na vývesnej tabuli pred cintorínom 
do 2 hodín od prevzatia. 
 
 



- Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje ozvučenie v dome smútku v Kunove  
a obsluhuje ozvučovaciu techniku. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo 
obstarávateľ  pohrebu zabezpečí včasné dodanie hudobných skladieb na CD 
nosičoch a je zodpovedný za ich reprodukciu. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebiska pri pietnych aktoch odovzdáva a preberá priestory 

a zariadenia domu smútku tomu prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorý bude 
zabezpečovať pohrebný obrad. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebiska si uplatňuje úhradu nákladov za služby poskytované 

jednotlivým prevádzkovateľom pohrebných služieb podľa cenníka a v súlade s ust. § 
31 ods. 7 Zák. č. 131/2010 Z.z. v platnom znení. 

 
- Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia Prevádzkového 

poriadku pohrebiska, Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na 
miestne pohrebisko, plán pohrebných obradov a pochovávania určený 
prevádzkovateľom pohrebiska a  súvisiace platné právne predpisy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2   k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území 
mesta Senica v Kunove 
 
CENNÍK – Správa pohrebiska  

popis služby 
cena v € 
bez DPH 

cena v €  
s DPH 

prenájom obradnej siene domu smútku v Senici, Čáčove, Kunove, 105,00 126,00 
vyvesenie smútočného oznámenia 1 ks * 1,00 1,20 
ozvučenie v dome smútku 9,17 11,00 
poštovné za doručenie zásielky neplatičom hrobových miest 0,83 1,00 

administrat.  poplatok súvisiaci so zmenami v evidencii hrob. miest 1,25 1,50 

vydanie súhlasu na osadenie lavičky 8,33 10,00 

rezervácia hrobového miesta bez pochovania zosnulej osoby na 5 rokov 41,67 50,00 

preprava – cena za 1 km 0,75 0,90 
vjazd motorového vozidla do priestorov cintorína 
okrem vozidiel pohrebnej služby, MsÚ Senica , TS Senica, a.s., Polície, 
Záchranného systému.   

4,17 5,00 

vykopanie a zasypanie štandardného hrobu (dĺžka 210 cm, šírka 80 cm, 
hĺbka 160 cm) 105,00 126,00 
vykopanie a zasypanie štandardného prehĺbeného hrobu (dĺžka 210 cm, 
šírka 80 cm, hĺbka 220 cm) 126,00 151,20 
vykopanie a zasypanie detského hrobu (dĺžka do 120 cm, šírka 80 cm, 
hĺbka 160 cm) 55,00 66,00 
vykopanie a zasypanie hrobu s neštandardnými rozmermi  120,50 144,60 
exhumácia  416,67 500,00 
vysekávanie betónu pri kopaní do existujúceho hrobu 12,50 15,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (terasové dosky) 16,67 20,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (náhrobná doska v celku - 1-hrob) 41,67 50,00 
odokrytie a zakrytie hrobu (náhrobná doska v celku - 2-hrob) 60,00 72,00 
odvoz zeminy / 1 fúrik 0,50 0,60 
úprava hrobu (úprava po upadnutí zeminy časom) 7,50 9,00 

ostatné záhradnícke práce podľa ind. dohody / cena za každú začat. hodinu 4,50 5,40 
   
   
predmet   MJ Cena v € 

bez DPH
Prenájom hrobového miesta - 1 rok  1 m2 1,35 
Výmera hrobového miesta: dospelý  1-hrob 2 m2 2,70 
 dospelý  2-hrob 4 m2 5,40 
  dieťa do 6 rokov 1 m2 1,35 
  dieťa nad 6 rokov 2 m2 2,70 
  urnový hrob 1 m2 1,35 

* na požiadanie pozostalých bude vyvesené aj na starom sídlisku a v Sotine
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