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Mesto Sliač v súlade s § 6 ods. 1a §4 ods.3 písm. f) g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a podľa § 18 ods.2 zákona č.131/2010 o pohrebníctve vydáva toto  

všeobecne záväzné nariadenie 

č.  11/2019 

o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste Sliač. 

(ďalej len ako „VZN“) 

 

Článok  1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk 

 

Pohrebisko Sliač, časť Rybáre 

Pohrebisko Sliač, časť Hájniky 

Pohrebisko Sliač, časť Sampor 

Prevádzkovateľ pohrebísk: 

Sídlo: Mesto Sliač 

Adresa: Letecká ulica 1, 96231 Sliač 

IČO: 00320277 

 

2. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská (ďalej len prevádzkový poriadok“) upravuje pôsobnosť 

mesta Sliač ako prevádzkovateľa pohrebísk (ďalej len „ prevádzkovateľ“) práva, povinnosti 

fyzických osôb, fyzických osôb  –   podnikateľov   a právnických   osôb   v súvislosti so   

zaobchádzaním   s ľudskými   pozostatkami a ľudskými ostatkami a prevádzkovaním pohrebísk. 

 

3. Úcta k pamiatke zosnulých, spoločenské postavenie i poslanie pohrebísk a dodržiavanie zdravotno 

– technických predpisov v zariadeniach určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo 

ukladania ich spopolnených pozostatkov je základnou podmienkou k systematickému udržiavaniu 

pohrebísk.. 

 

4. V súlade s ustanovením §17 ods. 1 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve prevádzkuje mesto 

Sliač pohrebiská a to prostredníctvom Mestského úradu Sliač (ďalej len „MsÚ“) ako svojho 

výkonného orgánu. Poverení zamestnanci MsÚ realizujú požiadavky obyvateľov mesta a svojou 

odbornou činnosťou zabezpečujú požadovanú úroveň prevádzkovania pohrebísk v katastrálnom 

území mesta. 

 

Článok 2 

Prevádzková doba 
 

Pohrebiská sú verejnosti prístupné v dobe: 

od 01.04. do 30.09. v čase od 6,00 hod do 20,00 hodiny, 

od 01.10. do 31.03. v čase od 8,00 hod do 19,00 hodiny. 

od 20.10. do 5.11. sú pohrebiská otvorené do 21.00 hodiny. 
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Článok 3 

Zriaďovanie a správa pohrebiska 
 

1. Pohrebiská zriaďuje na svojom území Mesto Sliač. 

2. Mesto Sliač je povinné starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, zabezpečovať výsadbu a údržbu 

zelene, príp. úpravu komunikácií a umiestňovanie odpočívadiel. 

 

                                            Článok  4 

Prevádzkovanie pohrebísk 
 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska : 

a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberá nájomné za prenájom hrobového 

miesta, 

b) vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska, 

c) vykonáva správu a údržbu pohrebiska, 

d) vykonáva údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách. 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska koordinuje a kontroluje činnosť dodávateľov pri 

a) výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo s exhumáciou, 

b) pochovávaní a pri činnostiach s ním spojenými (úprava pred pietnym uložením do 

rakvy, pietny akt a pod.), 

c) vykonaní exhumácie. 

 

Článok  5 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 

zabezpečenie prevádzky pohrebísk 
 

1. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska: 

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska, 

b) viesť evidenciu pohrebiska v súlade s §17 ods. 4 písm. a) zákona č.131/2010 Z. z. o   

pohrebníctve. 

c) zdržať s v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť 

účasť cirkví a iných osôb s prejavenou vôľou obstarávateľa, 

d) vykonať exhumáciu ľudských ostatkov podľa §19 zákona č.131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve, 

e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa §19 ods.1 zákona č.131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve, 

f) dodržiavať dĺžku tlecej doby v súlade s §19 ods.3 zákona č.131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve, 

g) v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej doby zotleté, 

primerane predĺžiť tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov 

hydrogeologického prieskumu, 

h) dodržiavať zákaz pochovávania podľa §20 ods.1 zákona č.131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve, 

i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom, 

j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, 

k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb, 
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l) uzatvárať nájomné zmluvy s nájomcami, prenechávať nájomcovi za nájomné hrobové 

miesto, 

m) písomne upozorniť nájomcu na: 

- skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo zaplatené nájomné, 

najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto doby, 

n) vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má 

hrobové miesto zrušiť, 

o) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa §22 zákona č.131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve, 

p) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na pohrebisku, za 

tým účelom zabezpečovať výsadbu zelene, čistotu, úpravu komunikácii, príp. údržbu 

oplotenia. 

 

2. Poverený zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska vedie elektronickú a písomnú 

evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na: 

2.1 evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej 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 bol mŕtvy nakazený nebezpečnou chorobou, 

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nájomcu, 

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta, príp. 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 mesta alebo či ide o vojnový hrob, 

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

 

2.2 evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o: 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak taký zákaz vydal, 

b) zrušení pohrebiska. 

 

3. Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním: 

a) prevziať ľudské  pozostatky alebo ľudské  ostatky,  ak úmrtie je  doložené listom o 

prehliadke  mŕtveho  a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal 

obhliadku mŕtveho, 

b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu blízkym osobám pri konečnom uzavretí 

rakvy pred pochovaním, 

c) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky 

podľa §19 ods. 1 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve, 

d) dbať o účelové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku, 

e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, pri smútočných obradoch 

umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb s 

prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. 

 

Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním a exumáciou a cenník  služieb 

súvisiacich s pohrebom upravujú prevádzkové poriadky pohrebných služieb, prípadne prevádzkové 

poriadky domov smútku. 
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Článok 6 

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 miesta podľa nájomnej zmluvy, 

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady (za hrobové miesto 

sa považuje miesto, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na 

uloženie urny), 

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve, 

e) udržiavať poriadok na pohrebisku, 

f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia 

prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie 

alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového 

miesta, vybudovanie alebo oprave urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava 

hrobky. 

Príslušenstvo hrobu (pomníky kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných 

návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy nesmie 

odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných 

hrobov. Stavebné úpravy ja nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich 

uskutočnením a po ich skončení. 

 

2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať 

dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

Článok 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, 

ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov. 

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, sú povinní chovať sa 

spôsobom odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa 

pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Návštevníkom pohrebiska je zakázané 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 a iných športových prostriedkoch a vykonávať iné činnosti, 

ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

4. Vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska  platí zákaz umiestňovania ponúk a reklám 

právnickými  a fyzickými osobami. 
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Článok 8 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na 

pochovávanie 
 

1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest. 

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,60 m, pre 

dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí myť hĺbku 2,2 m, 

b) dno hrobu 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 

3. Ukladanie ľudských pozostatkov pri dvojhrobe, trojhrobe, štvorhrobe a pri detskom hrobe rieši § 

19 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 

zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 

a) 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. 

b) 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. 

c) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do 

existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek. 

 

Článok 9 

Exhumácia ľudských ostatkov 
 

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo 

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo 

na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

2. Žiadosť o exhumáciu podáva žiadateľ prevádzkovateľovi pohrebiska a musí obsahovať: 

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred 

uplynutím tlecej doby, 

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na 

inom pohrebisku, 

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie. 

3. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 

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

 

Článok 10 

Tlecia doba 
 

Na pohrebiskách v meste Sliač je stanovená tlecia doba 10 rokov. 
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Článok 11 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 

1. Na pohrebisku je  možné  odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové  nádoby) a v  

súlade s platným VZN Mesta Sliač o odpadoch. 

2. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta zo stavebnej činnosti úpravy 

hrobového miesta, je povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady. 

 

Článok 12 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebísk 
 

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

podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom prepravy ľudských 

pozostatkov a ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a ostatkov, za 

účelom uloženia urny s popolom, prípadne za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov 

a ich opätovného pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku 

pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom pohrebiska. 

 

Článok 13 

Cenník nájomného za nájom hrobového miesta 
 

1. Mesto Sliač prenajíma hrobové alebo urnové miesto podľa schváleného plánu hrobových miest 

na dobu najmenej 5 alebo 10 rokov od zaplatenia poplatku. Po uplynutí 5 alebo 10 rokov je možné 

obnovením platby predĺžiť užívacie právo k hrobovému miestu na ďalšie obdobie, inak právo na 

užívanie hrobového miesta zaniká. 

2. Právo na hrobové alebo urnové miesto sa preukazuje potvrdením o zaplatení poplatku za prenájom 

hrobového alebo urnového miesta. 

3. Aktuálny cenník nájomného za nájom hrobového miesta, platný od 1.1.2020, je prílohou č. 1 

nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.  

 

Článok 14 

Zrušenie pohrebiska 
 

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

na pohrebisku. 

2. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa môžu zrušiť 

len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo 

pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. 

3. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 
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Článok 15 

Kontrola a sankcie 
 

1. Kontrolu tohto VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská vykonávajú poverení zamestnanci 

mesta a Mestská polícia Mesta Sliač. 

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

a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového priadku pohrebísk, ktoré sa týkajú povinností 

nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona o pohrebníctve, 

c) nedodržiava prenajaté miesto v poriadku na vlastné náklady § 24 písm. c) zákona 

o pohrebníctve 

d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie, 

e) nedodržiava poriadok na pohrebisku § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve 

f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 

návštevníkov podľa § 25 psím. a) zákona o pohrebníctve, 

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona o pohrebníctve. 

3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 €. 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. 

5. Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z. možno uložiť blokovú pokutu do výšky 

66 €. 

6. Priestupky podľa odseku 2, prejednáva a sankcie za ne, ukladá Mesto Sliač. 

 

Článok 16 

Zrušovacie a záverečné ustanovenie 
 

1. Toto VZN ruší VZN mesta Sliač č. 36/2013 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste Sliač 

schválené uznesením MsZ v Sliači č. 192/2013, dňa 13.3.2013 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste 

Sliač bolo schválené dňa 28.11.2019 uznesením MsZ v Sliači č.212/2019. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 
                                                                                                                     primátorka mesta 
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Príloha č.1. 

 

 

Aktuálny cenník platný od 01.01.2020 

 
Prenájmy Cena 

Prenájom hrobového miesta na 5 rokov  25,00 € 

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov 50,00 € 

Prenájom urnového miesta na 5 rokov 10,00 € 

Prenájom urnového miesta na 10 rokov 20,00 € 

Prenájom obradnej miestnosti v dome smútku 
občanom  

15,00 € 

Prenájom obradnej miestnosti v dome smútku 
podnikateľským subjektom  

50,00 € 

 

 


