
  

Mestské služby Nitra, Tehelná 3, 949 85 Nitra 
 

 

                                                                                                         V Nitre dňa 10.01.2011 
                                                                                                                 

                                                                                                        Číslo materiálu: 7/2011 
Mestskému zastupiteľstvu 
v N i t r e 

K bodu: 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení Dodatku č. 1 

 

Predkladá: 
 
Ing. Jozef Chrenko 
riaditeľ organizácie 
 
Spracovali: 
 
Monika Nitryová 
vedúca správy cintorínov 
 
Mgr. Katarína Sopková 
referent právnik  
ref. právneho a vymáhania pohľadávok 
 
 
Napísali: 
 
Monika Nitryová 
vedúca správy cintorínov 
 
Mgr. Katarína Sopková 
referent právnik  
ref. právneho a vymáhania pohľadávok 
 
 
Prizvať: 
 
- 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste 
Nitra v znení Dodatku č. 1 
 
uznieslo sa na vydaní 
Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste 
Nitra v znení Dodatku č. 1 
 
ukladá 
riaditeľovi príspevkovej organizácie Mestské 
služby Nitra zabezpečiť prostredníctvom 
referátu klientskeho centra služieb 

 - vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk v meste Nitra na úradnej tabuli 
MsÚ v znení Dodatku č. 1 

:                                          T: do 10dní 
       - zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                        T: do 30 dní 
                                        K: ref. organizačný 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––– 
                    Ing. Jozef Chrenko 
 
 
 
 



  

  Návrh 
DODATKU č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk v meste Nitra 

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 4 ods. 3 písm. f), §6 ods.1, §11 ods.4 písm. g) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §18 zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve, sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č.2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2010 

     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk sa 
mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V záhlaví Všeobecne záväzného nariadenia sa znenie „§ 19 zákona č. 470/2005 Z. z. 
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov“ nahrádza znením „ § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve“. 

 

2. V § 1 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a dĺžku tlecej doby“ 

 

3. V § 1 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky 

alebo miesto na uloženie urny“. 

 

4. V § 1 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované“ 

 

5. V § 1 ods. 2 sa dopĺňajú nové písmená d), e), f), g), ktoré znejú: 

 „d) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do 

oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom“ 

„e) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských 

pozostatkov alebo ostatkov do zeme“ 

„f) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme“ 

„g) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho 

a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb“ 

 

6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„zabezpečuje: 

- termín a miesto rozlúčky so zomretým, 



  

- pochovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a exhumáciu ľudských ostatkov, 
prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú si zvolí obstarávateľ pohrebu, resp. žiadateľ 
o exhumáciu; s pohrebnými službami, ktoré vykonávajú výkopové práce a iné činnosti 
súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, spolupracuje prevádzkovateľ na zmluvnom 
základe“ 

7. V § 3 ods. 2 písm. l) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza nasledovným znením: 

„zabezpečuje vedenie predpísanej evidencie podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve; vedenie pasportu hrobových miest a jeho aktualizáciu“ 

 

8. V § 5 sa vypúšťa pôvodný názov paragrafu a nahrádza sa novým, ktorý znie: 

„Spôsob ukladania ľudských pozostatkov“ 

 

9. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie“ 

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

a) hĺbka hrobov 

-  hĺbka hrobu pre dieťa do 10 rokov                                 120 cm 

-  hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov     160 cm, 

- hĺbka hrobu pre 2 osoby, t. j. prehĺbený hrob                  220 cm 

 

10. V § 5 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej  30 cm“. 

 

11. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Ak nájomca počas trvania nájmu hrobového miesta zomrie, prednostné právo na uzavretie 
novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto má blízka osoba; ak je blízkych osôb viac, tá blízka 
osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy možno 
uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Predplatený nájom 
prechádza na nového nájomcu.“ 

 

12. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa text: 

„nový návrh: 13,-€“ 

 

13.  Pôvodné znenie  § 9 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: 

       „1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na 

             ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

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

    3. Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak: 
      a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 



  

      b) sa pohrebisko zruší, 
      c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
 
4.  Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3 písm. a) a b), 

musí  zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie 
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

 
5.   Prevádzkovateľ je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi: 

a) v prípade výpovede z dôvodov podľa ods. 3 písm. a) alebo b) najmenej 3 mesiace 
  predo dňom, keď sa má hrobové miesto alebo pohrebisko zrušiť, 

b)  v prípade výpovede z dôvodu podľa ods. 3 písm. c) najneskôr do 2 mesiacov po 
 uplynutím lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. 

     Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní informáciu    
     o výpovedi na mieste obvyklom na pohrebisku.  

6. Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 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 
za opustenú vec. 

7. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3 písm. c) 
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná 
lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ 
pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide 
o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej 
lehoty sa hrobové príslušenstvo považuje za opustenú vec.“ 

 

14. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Ľudské ostatky je možné exhumovať: 

a) na 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.“ 

 

15. V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím 
tlecej doby“. 

 

16. V § 11 ods. 2 sa dopĺňa nové písm. d), ktoré znie: 

„identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie“ 

 

17. V § 15 sa existujúci text a nahrádza sa novým textom: 

„1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa postihuje v zmysle osobitných predpisov2. 



  

 

18. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.  
 
 

 
Na vydaní tohto Dodatku č. 2 k VZN č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra 
sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ...................... uznesením č. .....................a tento 
dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Jozef Dvonč                                                                                Igor Kršiak 
           primátor                                                                                     prednosta 
         Mesta Nitry                                                                       Mestského úradu v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2 napr. § 32 a nasl. zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  
 
 
 



  

Dôvodová správa 
 
 

Účelom spracovania návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra je vládny návrh zákona o pohrebníctve 
č. 131/2010 Z.z., ktorý nahrádza zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve nadobúda účinnosť 01.01.2011. 
Potreba prijatia dodatku vyplynula najmä z dôvodu zavedenia nových pojmov a novej úpravy 
týkajúcej sa nájmu hrobových miest.  
 
 
 
 
Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.01.2011 odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 2 k VZN č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na 
území mesta Nitry. 
 


