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Mesto Bardejov v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok na 
pohrebiskách. 
 
 
 

Čl. l 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na tieto pohrebiská na území Mesta 

Bardejov:  

a) Mestský cintorín, Ul. Kpt. Nálepku s možnosťou pochovávania do hrobu, hrobky, 
urnovej steny , urnového hájika alebo do voľnej zelenej plochy (bezpomníkových 
hrobov ) 

b) Cintorín sv. Michala, Ul. Partizánska s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
hrobky, 

c) Cintorín sv. Anny, Ul. Kúpeľná s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
hrobky, 

d) Cintorín Mihaľov,  Bardejovský Mihaľov s možnosťou pochovávania do hrobu 
alebo hrobky, 

e) Cintorín Dlhá Lúka, Ul. Hlavná s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
hrobky, 

f) Cintorín Bardejovská Nová Ves, Ul. Nová s možnosťou pochovávania do hrobu 
alebo hrobky. 

g) Cintorín Bardejovská Nová Ves - pri rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny 
Márie, Evanjelický cintorín v Bardejove s možnosťou pochovávania do hrobu 
alebo hrobky ( len do obnovených hrobových miest )   

h) Cintorín sv. Jakuba, Židovský cintorín a cintorín Kalvária v Bardejove, na ktorých 
sa nepochováva.  
 

2. Ochranné pásma pohrebísk na území mesta Bardejov sa určujú takto : 

a) Pohrebiská s ochranným  pásmom 30 m od hranice pozemku pohrebiska :  
Mestský cintorín - Ul. Kpt. Nálepku, Cintorín Dlhá Lúka a Cintorín Bardejovská 
Nová Ves - Ul. Nová  

b) Pohrebiská s ochranným  pásmom 10 m od hranice pozemku pohrebiska :   
Cintorín sv. Anny, Cintorín sv. Michala, Cintorín Mihaľov, Cintorín pri 
rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Bardejovskej Novej Vsi, 
Evanjelický cintorín 

c) Pohrebiská, kde nie je určené ochranné pásmo:   
Cintorín sv. Jakuba, Židovský cintorín a Cintorín Kalvária 

 
3. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Bardejov nie je možné 

bez súhlasu mesta Bardejov  počas pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti: 

a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh 
pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými 
efektami, a to akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným správaním, 
spevom, reprodukciou / produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov a 
zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných prác, 



b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených                 
s produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, 
ktoré súvisia alebo sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu.  

 
4. Zákazy podľa ods. 3. tohto článku sa nevzťahujú na vykonávanie sezónnych prác pri 

zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a 
verejnej zelene, neodkladných sezónnych poľných prác a na vykonávanie prác pri 
odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú 
na vykonávanie neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej 
škody na majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu. 

 
 
 

Čl. 2 
IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE 

 
1. Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v Čl. 1, ods. 1, písm. a) až f) je Bardejovský 

podnik služieb BAPOS, mestský podnik, so sídlom na Ul. Štefánikova 786, 085 88 
Bardejov, IČO: 00619621 

2. Prevádzkovateľ pohrebísk sa pri svojej činnosti riadi najmä zákonom, inými všeobecne 
záväznými  právnymi predpismi a týmto prevádzkovým poriadkom. 

 
 
 

Čl. 3 
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH 

 
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 

1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,  
2. vykonávanie exhumácie, 
3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
4. správu a údržbu pohrebiska,  
5. správu domu smútku  
6. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 
 
 
 
                                                                               Čl. 4 

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATE ĽA POHREBISKA 
 
 
1.    Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný : 

a) viesť evidenciu pohrebiska podľa Čl. 5  
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade 

umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 
pohrebu,  

c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,1)  
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky, 2) 
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby,3)   



f) dodržiavať zákaz pochovávania,4)  
g) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom, 5) 
h) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,  
i) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb. 
j) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, 
k) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie 

požiadaviek 6)  a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby. 
 
2. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu, 

(ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“),  je povinná  prevziať bez  zbytočného 
odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené:  

a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, 
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela. 

b) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo 
ľudských ostatkov. 

c) prevziať, ak je poverenou pohrebnou službou, potratený ľudský plod alebo 
predčasne odňatý ľudský plod najneskôr do 14 dní od podania písomnej žiadosti 
rodiča 

      1.   od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo 
      2.   z pracoviska úradu pre dohľad, 
 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej 
služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej  služby podľa rozsahu dohodnutého  
s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým 
poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným 
prevádzkovateľom pohrebiska. 
Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska. 

4. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané. 
 
 
 
 

Čl. 5 
SPÔSOB VEDENIA EVIDENCIE POHREBISKA 

 
Evidencia pohrebiska sa člení na : 

1. Evidencia hrobových miest 
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska                           
 
_________________________________________________________________________ 
 

1)         § 19 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
2)            § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
3)            § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
4)            § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
5)            Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 

predpisov 
6)        § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
 
 



1.      Evidencia hrobových miest musí obsahovať:     

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené 
v hrobovom mieste,  

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 adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická 
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,  

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 7) (ďalej len "nájomná 
zmluva") 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 8) 
alebo či ide o vojnový hrob,9) 

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu,  

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o: 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b) zrušení pohrebiska, 

 
 

Čl. 6 
POCHOVÁVANIE 

 

1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.  

2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia 10) alebo verejného poriadku. 

3. O tom, na ktorom pohrebisku /cintoríne/ má byť pochované telo zosnulej osoby, 
rozhoduje  prevádzkovateľ pohrebiska na základe dohody s pozostalými. Platí zásada, že 
zosnulý má byť  pochovaný na  pohrebisku /cintoríne/ v tom obvode, kde mal trvalé 
bydlisko. 

4. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 
mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom 
konaní,11) ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom 
predpise. 

 
5. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 

dní od úmrtia. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia 
pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch 
umožniť predĺženie tejto lehoty. 

________________________________________________________________________ 
 

7)        § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.   
8)            § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
9)        Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch. 
10)           § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  



         niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
11)       Trestný poriadok 
 

 

6. Ak  do  96 hodín  od  úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila 
totožnosť mŕtveho do  siedmich  dní   od   úmrtia,  pochovanie  zabezpečí   mesto  
Bardejov,   na  ktorej  území  došlo  k  úmrtiu. Ak  nie  je  známe  miesto  úmrtia,  
pochovanie  zabezpečí  obec,  v  ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.   

7. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, mesto Bardejov  je povinné bezodkladne oznámiť 
jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej 
diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym 
príslušníkom; ak mesto Bardejov nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej 
misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských 
pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie 
ľudských pozostatkov zabezpečí mesto Bardejov. 

8. Ľudské  pozostatky,  ktoré  sú  uložené  v  chladiacom  zariadení,  sa  musia  pochovať 
do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v Čl. 6, bod  9.   

9. Ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré 
zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 oC do 5 oC. Ak doba od zistenia 
úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní 
alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, 
ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 oC, 

10. Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané:  

a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky 
osoby alebo  exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená 
nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase 
úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické 
hlásenie o úmrtí,  

b) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli 
viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,  

c) vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich 
pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo 
balzamovanie vykonala, 

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré sú 
kontaminované rádionuklidmi alebo pri ktorých je závažné podozrenie na 
kontamináciu rádionuklidmi v rozpore s pokynmi 12) ; do vydania týchto pokynov 
je zakázané vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe na pochovanie, 

e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,  
f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, 

ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
 

11. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami,  
antraxom (slezinovou sneťou), cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými   
vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len "nebezpečná choroba"), sa 
musia uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou 
vložkou. 

 



___________________________________________________________________________ 
12)          3, ods. 11 zákona č. 131/2010 Z.z. 

 
 

12. Pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky.13)  

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) 

14. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno 
ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý  
pochovávanie  zakázal, s  navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí. 

 
 
 
 

Čl. 7 
SPÔSOB UKLADANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV A EXHUMÁCIA ĽUDSKÝCH 

OSTATKOV    
 
 
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, 
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo 
predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku 
aspoň 2,2 m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,  
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo 
predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m. 

e) pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer 
platne a obruby urnového miesta: 0,7 m x 0,7 m a bočná vzdialenosť medzi 
obrubami jednotlivých urnových miest 0,3 m. 
 

2. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 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 
prieskumu.  

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. 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 



13)         § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
14)         § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.  

7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, 15)  
b) žiadosť obstarávateľa  pohrebu  alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 

nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 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, 16) 
c) nájomnú  zmluvu  vydanú  prevádzkovateľom  pohrebiska,  ak  budú  ľudské  

ostatky uložené na inom pohrebisku,  
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky 

prevezie.  
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd. 

10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 17) 

11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

12. Urny s popolom zosnulých sa ukladajú na pohrebiskách do miest na to určených /urnové 
háje,  steny, rozptylové lúčky/. Urny do hrobu, hrobky alebo pomníka - náhrobku sa 
ukladajú len v tom  prípade, keď sa jedná o uloženie do rodinného hrobu. 

 
 
 
 

Čl. 8 
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA 

 
 
1. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) dodržiavať    ustanovenia   prevádzkového   poriadku,   ktoré   sa   týkajú  
povinností  nájomcu  hrobového miesta,  

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k 

hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady,  
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie 18) 
e) udržiavať poriadok na pohrebisku. 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                                                      
15)         § 156 ods. 2 Trestného poriadku. 
16)         § 42 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z. 



17)         § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z. 
18)        § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

Čl. 9 
NÁJOM MIESTA PRE HROB, HROBKU, ALEBO URNU 

 
 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 19) 

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po 
uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.20) 

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 
doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému 
nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom 
vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako 
prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového 
miesta. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť 
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta 
okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie 
pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ 
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.. 

5. Nárok na prenajatie určitého miesta na cintoríne nie je určený. O prenajatí miesta sa 
vyhotoví písomná zmluva medzi prevádzkovateľom pohrebiska a objednávateľom. 
Presný plán hrobových miest na pohrebisku je uložený v kancelárii správcu a je verejne 
prístupný. Na základe tejto zmluvy v medziach určených týmto poriadkom má 
objednávateľ právo: 

a) zriadiť na prenajatom mieste hrob, 
b) uložiť do zeme ľudské pozostatky alebo  spopolnené ľudské pozostatky a ostatky 
c) upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvety a  pod.). 

6. Výška ceny nájmu za prenajatie miesta na pohrebisku a za osobitné služby  súvisiace  s  
pochovávaním sa stanovuje v  súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
 
 

 
Čl. 10 

VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY 
 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa 
s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy, 
oznámi mu to týmto spôsobom. 



________________________________________________________________________ 
 
19)        § 663 až 684 Občianskeho zákonníka 
20)     § 21 ods. 2  zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
3. 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 podľa odsekov 1, 2 nezaplatil nájomné za užívanie 

hrobového miesta. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 
odseku 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 
odseku 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 s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového 
miesta. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 
2 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 
alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s 
uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta. 

7. Ak prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 
odseku 3 písm. c) 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, 
ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci,  po  uplynutí výpovednej 
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.20)  

8. Ak prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 
odseku 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 hrobu považuje za opustenú vec.21) 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť  
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobu. 

 
 
 

Čl. 11 
ZRUŠENIE POHREBISKA 

 



1. Pohrebisko môže mesto Bardejov zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských 
ostatkov uložených na pohrebisku.  

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
21)         § 135 Občianskeho zákonníka. 
 
2. Pohrebisko môže mesto Bardejov zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v  

odseku 1 len z dôvodov uvedených 4)  alebo z dôvodu verejného záujmu na základe   
podnetu príslušného orgánu štátnej správy;13) verejný záujem musí byť riadne 
odôvodnený.  

3. Ten, v  koho  záujme sa  pohrebisko  zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a 
preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 
miesto na inom pohrebisku. 

4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na: 

a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,  
b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola. 

5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa 
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 

6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa 
môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o 
zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. 
Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len 
po predchádzajúcom súhlase obce. 

7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.22) 
 
 
 
 

Čl. 12 
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA 

 
 
1. Návštevníci  pohrebiska  sú  povinní  dodržiavať  ustanovenia prevádzkového poriadku 

pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov. 

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 

3. Návštevníkom  pohrebiska  nie  je  na  pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať 
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného 
priestoru (odpadové koše), vodiť a voľne  púšťať psov a iné zvieratá,  jazdiť na bicykli,  
korčuliach, skateboarde  a iných športových prostriedkoch  a  vykonávať  iné  činnosti, 
ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

4. Návštevníci  pohrebiska  sú povinní chovať  sa  spôsobom odpovedajúcim piete miesta 
a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa 
pohrebiska. 

5. Na pohrebiskách je zakázané akékoľvek umiestňovanie  ponúk  a  reklám  právnickými 
alebo fyzickými  osobami vo všetkých   priestoroch  a objektoch  pohrebiska , a to aj  na   



verejných  priestranstvách  súvisiacich  s  prevádzkou  pohrebiska, s výnimkou miest  na   
to  vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.  

 

___________________________________________________________________________ 
22)          Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov 
 

Čl. 13 
PODMIENKY VSTUPU PREVÁDZKOVATE ĽA POHREBNEJ SLUŽBY NA 

POHREBISKO 
 
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej 

služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom  pohrebu, za účelom prepravy 
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských 
pozostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia spopolnených ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke, alebo uloženia 
urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v Čl. 13 
ods. 1 tohto VZN len s  písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie 
vydáva prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi hrobového miesta, do ktorého budú 
ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky pochované. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového 
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený 
prevádzkovateľom pohrebiska. 

 
 

Čl. 14 
CENNÍK  SLUŽIEB 

 
1. Súčasťou prevádzkového poriadku je Cenník služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 

č.1 tohto VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách. 
 
 
 

Čl. 15 
SPÔSOB  NAKLADANIA  S  ODPADMI 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje nájomcom a návštevníkom na zber odpadu 

zberné nádoby, ktoré pravidelne vyváža.  

2. Nájomcovia a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest (zvyšky 
kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety) do zberných nádob 
na to určených, ktoré sú rozmiestnené na pohrebiskách. 

3. Do zberných nádob je zakázané vhadzovať stavebný odpad, suť, zvyšky kameňa alebo 
iný odpad vznikajúci pri kamenárskych a stavebných prácach.  

 
 

Čl. l6  
VSTUP VEREJNOSTI NA POHREBISKÁ 



 
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné v ročnom období: 

a) od 01. 4. do 15.10. denne od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
b) od 16.10. do 31. 3. denne od 8.00 hod. do l8.00 hod. 
c) Prevádzkovú dobu v čase zvýšenej návštevnosti pohrebísk (1.11. - 8.11.) môže 

prevádzkovateľ   pohrebiska upraviť. 
d) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup  

verejnosti. 

2. Deťom do l0 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v  sprievode dospelých osôb. 

3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez 
osobitného upozornenia pohrebisko opustiť. 

4. S motorovými vozidlami, alebo povozmi možno na pohrebisko vchádzať len so 
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
 

Čl. 17 
KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia 

mesta Bardejov a poverení zamestnanci  mesta. 

2. Priestupku na úseku pohrebníctva podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa 
dopustí  ten, kto: 

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, 

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, 
v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, 

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 
povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a),  

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b)  
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby 

príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na 
vlastné náklady podľa § 24 písm. c) 

f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 
potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d),  

g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e),  
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a),  
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b), 
j) nezaobchádza dôstojne s ľudským i pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, 
k) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky, 
l) vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12. 

3. Za priestupky podľa  odseku 2 možno uložiť pokutu v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 
a 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na 
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.23) 

5. Priestupky: 



a) podľa  odseku 2. písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu,  

b) priestupky podľa odseku 2 písm. c) až l) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. 
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

___________________________________________________________________________ 
22)         Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Čl. l8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 110/2011 o  prevádzkovom  poriadku  na  pohrebiskách. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie, vrátane príloh č. 1 a 2, bolo schválené MsZ dňa  
26.3.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa  vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Bardejov, t.j. 13.4.2015. 

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane prílohy č. 1, boli schválené MsZ dňa         
24.9.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa  vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Bardejov, t.j. 12.10.2015. 

4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 30.3.2017 a nadobúda 
účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v  Bardejov, t.j. 
15.4.2017. 

5. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 14.5.2020 a nadobúdajú 
účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v  Bardejov, t.j. 
01.6.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              MUDr. Boris HANUŠČAK 
                                                                                primátor mesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA č. 1 
Tab. č. 1  
Cenník poskytovaných služieb 
 

P. č. Služba 
Cena bez 

DPH 
 ( € ) 

DPH  
20 % 
( € ) 

Cena 
s DPH 
( € ) 

Služby spojené s usporiadaním pohrebu 

1. 

Pietny akt na MsC - dospelý v pracovný deň *** 171,00  34,20  205,20  

Pietny akt na MsC - dospelý v sobotu *** 210,00  42,00  252,00  

Pietny akt na MsC - dospelý v nedeľu a sviatok *** 259,00  51,80  310,80  

2. 

Pietny akt na Cintoríne sv. Michala, Cintoríne sv. 
Anny, Cintoríne BNV, Cintoríne Mihaľov  
a Contoríne DL v pracovný deň *** 

153,00  30,60  183,60  

Pietny akt na Cintoríne sv. Michala, Cintoríne sv. 
Anny, Cintoríne BNV, Cintoríne Mihaľov  
a Contoríne DL v sobotu *** 

192,00  38,40  230,40  

Pietny akt na Cintoríne sv. Michala, Cintoríne sv. 
Anny, Cintoríne BNV, Cintoríne Mihaľov  
a Contoríne DL v nedeľu a sviatok *** 

241,00  48,20 289,20  

3. 

Pietny akt  - detský v pracovný deň 85,50  17,10  102,60  

Pietny akt  - detský v sobotu 105,00  21,00  126,00  

Pietny akt  - detský v nedeľu a  sviatok 129,50  25,90  155,40  

4. Kopanie jednohrobu ** 81,67  16,33  98,00  

5. Kopanie dvojhrobu na seba ** 96,67  19,33  116,00  

6. Kopanie jednohrobu pre dieťa ** 24,17  4,83  29,00  

7. Exhumácia do 10 rokov 400,00  80,00  480,00  

8. Exhumácia nad 10 rokov 300,00  60,00  360,00  

9. 

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie ) - za 1 
hod. v pracovný deň 

11,80  2,36  14,16  

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie ) - za 1 
hod. v sobotu 

14,40  2,88  17,28  

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie ) - za 1 
hod. v sobotu 

19,20  3,84  23,04  

10. Dekorácia hrobovej jamy * 3,55  0,71  4,26  

11. Zhotovenie smútočného oznámenia - 2 ks * 1,60  0,32  1,92  



12. 
Zhotovenie smútočného oznámenia nad 2 ks 
 ( za každý ks ) * 

0,40  0,08  0,48  

13. Sprostredkovanie služieb krematória * 3,30  0,66  3,96  

14. Sprostredkovanie služieb farského úradu/MsÚ * 1,70  0,34  2,04  

15. Vyhotovenie nápisu na kríž, stuhu - 1 ks * 2,00  0,40  2,40  

16. Úprava zovňajšku nebohého, vrátane obliekania * 20,00  4,00  24,00  

17. Prevoz rakvy pri pohrebe na Mestskom cintoríne * 3,50  0,70  4,20  

18. 
Prevoz rakvy pri pohrebe mimo Mestského cintorína 
* 

7,00  1,40  8,40  

19. Doprava pohrebným vozidlom / 1 km * 0,55  0,11  0,66  

20. Čakacia doba / 15 min * 1,50  0,30  1,80  

21. Uloženie nebohého do rakvy a prenos pri doprave * 7,20  1,44  8,64  

22. 
Poskytnuté služby ostatným pohrebným službám 
mimo pracovnú dobu * 

20,00  4,00  24,00  

23. 
Otvorenie a zatvorenie urnovej steny a uloženie urny 
* 

7,20  1,44  8,64  

24. 
Poplatok za chladiace zariadenie za každý započatý 
deň 

9,00  1,80  10,80  

Ostatné služby 

25. Poplatok za miesto v urnovej stene 118,00  23,60  141,60  

26. 
Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe  
nad 2 ks/ za každý ks * 

0,25  0,05  0,30  

27. 
Poplatok za vstup pre podnikateľský subjekt  
( kamenári ) 

4,00  0,80  4,80  

8. Poplatok za elektrickú energiu - jednohrob 2,10  0,42  2,52  

29. Poplatok za vodu - jednohrob 2,80  0,56  3,36  

30. Poplatok za elektrickú energiu - dvojhrob vedľa seba 4,30  0,86  5,16  

31. Poplatok za vodu - dvojhrob vedľa seba 5,60  1,12  6,72  

32. Poplatok za elektrickú energiu - dvojhrob nad seba 2,10  0,42  2,52  

33. Poplatok za vodu - dvojhrob nad seba 2,80  0,56  3,36  

34. Poplatok za elektrickú energiu - jednohrob detský 1,00  0,20  1,20  

35. Poplatok za vodu - jednohrob detský 1,40  0,28  1,68  

*  pri poskytnutí služieb v sobotu príplatok 50 %, pri poskytovaní služieb v nedeľu, v deň 
štátneho sviatku a v deň pracovného pokoja  príplatok 100 % 

** príplatok pri použití zbíjacieho kladiva pri výkope v sťažených podmienok príplatok 25 
%  základnej ceny za výkop hrobu 

  *** v prípade kremácie cena za poskytnutú službu je nižšia o 30 % 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. č. 2  
Cenník prenájmu hrobových miest 
 

P.Č.  DRUH HROBOVÉHO MIESTA 
NÁJOM 

NA 10 ROKOV 
( € ) 

OBNOVA 
NÁJMU 
NA 10 

ROKOV 
( € ) 

     Mestský cintorín  

1. Jedno samostatné hrobové miesto 70,00 80,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 65,00 76,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 20,00 22,00 

4. Jedno miesto v urnovej stene 20,00 20,00 

5. Jedno  miesto v urnovom hájiku  20,00 20,00 

     Cintorín sv. Michala, cint. sv. Anny  

1. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

     Cintorín Dlhá Lúka    

1. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

    Cintorín Miha ľov  

1. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

    Cintorín Bardejovská Nová Ves 

1. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 
 
 
 


