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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra 

č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra 

a ich prevádzkovom poriadku 

 
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 a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
"VZN"): 

 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje najmä: 
a) určenie pohrebísk, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra, popis ich vybavenia a určenie 

rozsahu nimi poskytovaných služieb, 
b) prevádzkovanie pohrebísk, 
c) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a dĺžku tlecej doby, 
d) podmienky nájmu hrobového miesta, 
e) prevádzkovú dobu pohrebísk, 
f) práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, pohrebných služieb, nájomcov 

hrobových miest, osôb vykonávajúcich stavebné a udržiavacie práce na hrobových 
miestach a návštevníkov pohrebísk, 

g) rozsah ochranného pásma pohrebiska, ako aj úprava práv a povinností v ochrannom 
pásme, 

h) oprávnenia orgánov vykonávajúcich kontrolu dodržiavania tohto VZN. 
 

2. Výklad niektorých pojmov: 
 

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 
c) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky 

alebo miesto na uloženie urny, 
d) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými 

pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme, 
e) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch 

rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo 
pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej 
rakve, 

f) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie 
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami 
bezprostredne vedľa seba, 

g) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý 
slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa 
rakva nezasypáva zeminou, 
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h) hrobové príslušenstvo je pomník, epitafná doska, prekrytie hrobu/krycia doska, 
betónový obrubník, podzemná betónová šachta, základy, nadzemná betónová šachta, 
váza, svietnik a iné príslušenstvo, ktoré si nájomca umiestni na hrobovom mieste, 

i) pohreb je slávnostný obrad hodný zvláštneho zreteľa, t.j. pochovanie ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom, 

j) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované, 
k) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania 

na iné miesto, 
l) pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich 

pochovaním, počas pohrebného sprievodu, pohrebného obradu a pri ich pochovávaní 
ako aj v čase od exhumácie až do ich opätovného pochovania, 

m) tlecia doba – uloženie ľudských pozostatkov po dobu urečenú týmto VZN a/alebo iným 
predpisom platným na území SR 

n) pohrebisko je ohraničené územie určené k uloženiu ľudských pozostatkov, t.j. cintorín, 
kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, iné miesto ktoré je výslovne 
definované ako určené na pochovávanie, 

o) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie, 
p) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do 

oddelených , uzavretých miest na uloženie urny s popolom, 
q) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov 

alebo ostatkov do zeme, 
r) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme, 
s) ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne, 
t) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a 

štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb 
u) nájomca hrobového miesta je ten, s ktorým prevádzkovateľ pohrebiska uzatvoril 

nájomnú zmluvu na nájom hrobového miesta 
v) ochranné pásmo - týmto nariadením, alebo inak legislatívne vymedzená zóna/oblasť 

okolia pohrebiska ako aj plochy určené na jeho rozšírenie, vytýčené za účelom ochrany 
pred negatívnymi účinkami 

w) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a 
služby spojené s údržbou hrobového miesta, 

 
 

§ 2 
Rozsah platnosti 

 

Toto VZN platí pre pohrebiská, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra, a to: 
a) Mestský cintorín - ul. Cintorínska, 
b) Párovský cintorín - ul. Urbánkova, 
c) Chrenovský cintorín - ul. Za humnami, 
d) Cintorín sv. Cyrila a Metoda - Cabajská cesta, 
e) Janíkovský cintorín - ul. Golianovská, 
f) Mlynárecký cintorín - ul. Pražská, 
g) Mlynárecký malý cintorín – ul. Štúrova, 
h) Vojenský cintorín – ul. Nitrianska, 
i) Kynecký cintorín - Nová osada, 
j) Dražovský cintorín, 
k) Hornokrškanský cintorín - ul. Pod Katrušou, 
l) Dolnokrškanský cintorín - ul. Novozámocká, 
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m) Dolnokrškanský cintorín - ul. Na Priehon a ul. Liesková 
n) Kolumbárium – ul. Námestie Kráľovnej pokoja 
o) Cintorín Nitra – Chrenová, lokalita Selenec. 

 
Podrobný popis jednotlivých pohrebísk s uvedením ich vybavenia a dĺžkou tlecej doby na 
pohrebisku, ako aj ochranné pásmo príslušného pohrebiska je uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN. 
Situačné plány uvedených cintorínov so znázornením sektorov a miest na pochovávanie 
označených identifikačným číslom sú dostupné verejnosti na Správe cintorínov – Cintorínska 18 a 
na oficiálnej webovej stránke virtuálnych cintorínov www.cintoriny.sk. 

 
 

§ 3 
Prevádzkovanie pohrebísk 

 

1. Mesto Nitra ako zriaďovateľ, poverilo prevádzkovaním pohrebísk uvedených v § 2 tohto VZN 
Správu cintorínov – Referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov – výkon práce 
Cintorínska 18 v spolupráci s Odborom komunálnych činností a životného prostredia – 
Referátom správy a údržby verejnej zelene. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska: 
a) spravuje pohrebiská uvedené v § 2 tohto VZN, 
b) v spolupráci s oprávnenými osobami, predovšetkým pohrebnou službou, zabezpečuje: 

- termín a miesto rozlúčky so zosnulým, 
- pochovanie ľudských pozostatkov a 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, 

c) povoľuje vstup na pohrebiská pohrebným službám za účelom uskutočnenia činností 
uvedených pod písm. b), 

d) po vykopaní hrobu zabezpečuje fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie 
požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 zákona č. zákon č. 131/2010 Z. 
z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon „o pohrebníctve“),  
ktorú uchováva najmenej do uplynutia tlecej doby, 

e) vykonáva údržbu hlavných cintorínskych komunikácií, predovšetkým čistenie a odhŕňanie 
snehu, 

f) vykonáva kosenie trávy a údržbu cintorínskej zelene vrátane výrubu stromov na základe 
povolenia Odboru životného prostredia, toto sa netýka zelene, ktorá je vysadená na 
hrobovom mieste a zelene vysadenej mimo hrobového miesta bez súhlasu prevádzkovateľa, 

g) zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú údržbu obradných siení, domov smútku a iných objektov 
tvoriacich vybavenosť pohrebiska – kaplnky, vodovod, osvetlenie, oplotenie, lavičky, 
ozvučenie pokiaľ je ním pohrebisko vybavené, 

h) zabezpečuje pravidelné vyvážanie cintorínskeho odpadu v spolupráci s Nitrianskymi 
komunálnymi službami, 

i) uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá nájomné za užívanie hrobových miest a 
informuje nájomcov o uplynutí doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené, 

j) na základe žiadosti nájomcu o povolenie stavebných a všetkých ostatných prác na hrobovom 
mieste vydáva súhlas na práce a vstup na pohrebisko, 

k) informuje obyvateľov mesta Nitra o skutočnosti, že príslušný orgán štátnej správy 
zakázal pochovávanie na pohrebisku, vyvesením na úradnej tabuli mesta Nitra a zverejnením 
na webovom sídle mesta Nitra, 
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l) zabezpečuje umiestnenie tohto VZN na prístupnom mieste na každom pohrebisku uvedenom 
v § 2 ods. 1. tohto VZN, 

m) zabezpečuje vedenie predpísanej evidencie podľa § 17 ods. 4 zákona o pohrebníctve; 
predovšetkým  vedenie  pasportu  hrobových  miest  a  jeho  aktualizáciu,   vrátane  výberu   
a evidovania poplatkov v zmysle Prílohy č. 2 tohto VZN 

n) prevádzkovateľ pohrebísk vedie evidenciu, hrobov, hrobiek a/alebo pohrebísk, evidovaných 
ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta, prevádzkovateľ zároveň vedie 
evidenciu o vojnových hrobov, 

o) dohliada na dôsledné dodržiavanie povinností uložených týmto VZN a za týmto účelom 
môže: 

 
- vyzvať nájomcu hrobového miesta, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky v 

starostlivosti o hrobové miesto 
- odstrániť znehodnotenú výzdobu, najmä ak ruší vzhľad pohrebiska, alebo prekáža pri 

jeho údržbe, 
- nariadiť demoláciu hrobového príslušenstva, ak pri jeho budovaní neboli dodržané 

rozmery hrobového príslušenstva uvedené v súhlase prevádzkovateľa na práce na 
pohrebisku alebo ak hrobové príslušenstvo bolo realizované bez súhlasu 
prevádzkovateľa na práce, 

- odstrániť lavičky, skrinky a iný mobiliár, ktorý bol na pohrebisku umiestnený bez 
súhlasu prevádzkovateľa, najmä ako ruší vzhľad pohrebiska a prekáža pri jeho údržbe, 

- odstrániť zeleň vysadenú bez súhlasu prevádzkovateľa mimo prenajatého hrobového 
miesta. 

 
p) prevádzkovateľ pohrebísk vedie evidenciu, hrobov, hrobiek a/alebo pohrebísk, evidovaných 

ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta, prevádzkovateľ zároveň vedie 
evidenciu o vojnový hrob, 

q) zabezpečuje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre prevádzkovateľa pohrebiska z 
osobitných predpisov1. 

 

§ 4 
Práva a povinnosti pohrebných služieb 

 

1. Pohrebné služby sú oprávnené na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie pohrebiska na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN a na základe zmluvy 
o spolupráci uzatvorenej s prevádzkovateľom, po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prevádzkovateľa: 

a) kopať hroby v zmysle zákona o pohrebníctve, 
b) exhumovať. 

 
2. Pohrebné služby sú oprávnené na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN a na základe 

zmluvy o spolupráci uzatvorenej s prevádzkovateľom, po predchádzajúcom písomnom 
súhlase prevádzkovateľa: 

a) pochovávať do hrobov a hrobiek, 
b) ukladať urny do hrobov, hrobiek a urnových miest, 
c) použiť dom smútku a jeho príslušenstvo. 

 

 

 
1 zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
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3. Pohrebné služby, ktoré uzatvorili zmluvu o spolupráci s prevádzkovateľom a majú 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska sú zodpovedné: 

a) za výkop hrobu a jeho zasypanie, 
b) za vykonanie exhumácie. 

 
4. Pohrebné služby, ktoré uzatvorili zmluvu o spolupráci s prevádzkovateľom sú zodpovedné: 

a) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky, 
b) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti, 
c) za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby vedľajších hrobových miest pri 

vykonávaní svojej činnosti, 
d) za to, aby bolo okolie hrobu upravené do pôvodného stavu do 1 mesiaca po vykonaní 

pochovania, 
e) za to, aby po pohrebnom akte bola dlažba pred hrobkou upravená do pôvodného 

stavu do šiestich mesiacov po vykonaní pohrebu, 
f) za dôstojný priebeh pohrebu, 
g) za čistenie a dezinfekciu miestnosti s chladiacim zariadením a miestnosti na úpravu 

ľudských pozostatkov každých 14 dní v prípade, ak má na tento účel uzatvorenú 
platnú nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom. 

 
 

5. Pohrebné služby, ktoré uzatvorili zmluvu o spolupráci s prevádzkovateľom sú povinné: 
a) dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa, 
b) dodržiavať rozmery hrobov stanovené § 5 tohto VZN, 
c) zaplatiť poplatok za vstup do cintorína podľa platného cenníka, 
d) vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a tohto VZN. 
 
 

§ 5 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov do hrobu 

 

1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo musia byť spopolnené. 
2. Je zakázané zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý 

sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
3. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby 

nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. 
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, ľudské 
pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise. 

5. Rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže najneskôr 
do štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti o jeho vydanie poverenej pohrebnej službe na pochovanie. 

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

7. Je zakázané spopolniť pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila. 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. 
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8. 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 prehĺbeného hrobu pre 2 osoby 220 cm 
- hĺbka hrobu pre odňatý plod alebo predčasne odňatý ľudský plod 70 cm 

 
b) vonkajšie rozmery hrobového miesta: 

- detský hrob 60 x 100 cm 
- jednohrob 110 x 220 cm 
- dvojhrob 180 x 220 cm 
- hrobka veľká 200 x 300 cm 
- hrobka malá 130 x 300 cm - urnové miesto100 x 100 cm 

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm (platí iba pre nové 
hrobové miesta), 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 
vo výške minimálne 1,2 m. 

9. Dno hrobu musí ležať minimálne 50 cm nad hladinou podzemnej vody 
10. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na 

pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN 10 rokov. 
11. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je 

ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej 
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

12. Do hrobky je možné uložiť viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, 
rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a vyrobená tak, aby chránila 
ľudské ostatky pred hlodavcami. 

13. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa ukladajú na pohrebiskách, v urnových 
hájoch, do urnových schránok, do kolumbária alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov a 
hrobiek. 

 
 

§ 6 
Nájom hrobového miesta 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej  zmluvy.  Prenajímateľom 
hrobového miesta je prevádzkovateľ a nájomcom hrobového miesta (ďalej len nájomca) osoba, 
ktorá s prenajímateľom uzatvorila nájomnú zmluvu. Pri prenajatí hrobového miesta, 
prevádzkovateľ vyhotoví písomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ktoré je v zmluve 
označené identifikačným číslom podľa evidencie vedenej prevádzkovateľom. 

2. Nájomná zmluva musí obsahovať identifikačné údaje nájomcu v rozsahu meno, priezvisko, 
rodné priezvisko adresu miesta trvalého pobytu a dátum narodenia nájomcu, ktorým je fyzická 
osoba alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je nájomcom právnická osoba. 

3. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú a zmluva nesmie byť 
vypovedaná skôr ako pred uplynutím tlecej doby na pohrebisku. 

4. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa 
pohrebiska. 

5. Evidenciu pohrebísk vedú zamestnanci prevádzkovateľa pohrebísk v elektronickej a písomnej 
forme. Údaje o hrobových miestach a nájomných zmluvách sú pravidelne aktualizované v 
kartách hrobových miest v súlade s § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve. 
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6. Ak nájomca počas trvania nájmu hrobového miesta zomrie, prednostné právo na uzavretie 
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. 

7. Počas trvania nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu 
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné zaistiť 
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. 

8. Za stav hrobov a hrobiek, vybudovaných na prenajatom hrobovom mieste zodpovedá nájomca. 
9. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za žiadne škody spôsobené tretími osobami. 
10. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za odcudzenie časti hrobov a/alebo hrobovú výzdobu. 
11. S prihliadnutím na charakter pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska nie je povinný 

zabezpečovať 24 hodinové stráženie pohrebísk. 
 
 

§ 6a 
Niektoré ustanovenia k cenám 

za prenájom hrobového miesta a iné služby 
 

1. Ceny za nájom hrobového  miesta  ako aj  ceny  iných  služieb,  riadia  sa  cenníkom  obsiahnutým 

v Prílohe č. 2 tohto VZN. 

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Nitra splnomocňuje primátora mesta, aby každoročne najneskôr do 

31.01. príslušného kalendárneho roka zverejnil valorizované sadzby Cenníka mesta Nitra, uvedené 

v Prílohe č. 2 tohto VZN, s účinnosťou od 01.02. príslušného kalendárneho roka. 

 
 

§ 7 
Povinnosti nájomcu 

 

Nájomca je povinný: 
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu  hrobového  miesta  a udržiavať  poriadok v okolí 

30 cm od neho, najmä zabezpečiť, aby hrobové miesto bolo odburinené, očistené a zbavené 
znehodnotenej výzdoby, 

b) oznamovať prenajímateľovi zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v nájomnej 
zmluve, 

c) vopred oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny na hrobovom príslušenstve, predovšetkým 
však demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí, 

d) hrob označiť; obvykle sa hrob označuje menom a priezviskom pochovaného a dátumom jeho 
narodenia a úmrtia, ak nájomca má dôvod označiť hrob iným symbolom ako menom a 
priezviskom, je to možné, ale bezodkladne o tom musí informovať prevádzkovateľa, aby to 
zapísal do evidencie, 

e) hrobové miesto, ktoré si prenajme ešte za svojho života bezodkladne označiť a do 1 roka 
vybudovať hrobové príslušenstvo – obrubu, 

f) zabezpečiť, aby výsadba neprekročila hranice hrobového miesta a neprekážala iným 
návštevníkom pohrebiska, zdržať sa výsadby zelene mimo prenajatého hrobového miesta, 

g) zdržať  sa  umiestňovania   lavičiek,   skriniek   na   náradie   a podobného   mobiliáru 
v areáli pohrebiska, 

h) zamedziť vzniku prípadného požiaru pálením sviečok alebo kahancov, a to výlučným 
používaním sviečok a kahancov v ochrannom sklenenom obale, 

i) odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (vrátane zvyškov kvetinovej výzdoby, nádob 
z kahancov a sviečok, poškodených ozdobných predmetov, napadaného lístia, odstránenej 
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trávy atď.), okrem stavebného odpadu, je nájomca hrobového miesta, ako aj každý 
návštevník pohrebiska, povinný odniesť na miesto na to určené na pohrebisku, v zmysle 
VZN č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

j) ak výsadba prekročila hranice hrobového miesta a prekáža vedľajšiemu nájomcovi, nájomca 
je povinný ju bezodkladne odstrániť na svoje náklady, v opačnom prípade ju prevádzkovateľ 
odstráni na náklady nájomcu. 

 
 

§ 8 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je 
nájomné zaplatené. 

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 uplynutí 
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. 

8. Hroby s príslušenstvom, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového 
fondu a majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu sa môžu zrušiť len po nadobudnutí 
rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky 
za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodnosti 
mesta sa môžu zrušiť po predchádzajúcom súhlase mesta Nitra. 
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§ 9 
Prevod hrobového miesta 

 

Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatené nájomné, môže nájomca vykonať formou písomnej 
Dohody o postúpení práv a povinností k hrobovému miestu s budúcim nájomcom: 

 
a) osobne u prevádzkovateľa zápisom v evidenčnej karte pasportu, pričom zápis musí 

obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia pôvodného nájomcu 
a nového nájomcu a ich podpis, ktorým potvrdia súhlas s prevodom hrobového miesta, 

b) v prípade ak túto dohodu nepodpisujú zmluvné strany osobne u prevádzkovateľa pohrebiska, 
vyžaduje sa úradne overený podpis oboch zmluvných strán. Na základe Dohody o postúpení 
práv a povinností sa uzavrie nová nájomná zmluva s novým nájomcom. 

 
 

§ 10 
Osobitné ustanovenia o nájme hrobového miesta v kolumbáriu 

 

1. Nájomca hrobového miesta v kolumbáriu nie je bez súhlasu prevádzkovateľa oprávnený 
prenechať užívanie hrobového miesta tretej osobe, najmä formou podnájmu, výpožičky alebo 
inou formou spôsobilou založiť užívacie právo inej osoby ako nájomcu k prenajatému 
hrobovému miestu. 

2. Nájomca hrobového miesta v kolumbáriu rovnako nie je bez súhlasu prevádzkovateľa 
oprávnený postúpiť (previesť) nájomné právo k prenajatému hrobovému miestu na tretiu osobu 
a k postúpeniu práv a povinností z nájomnej zmluvy tak môže dôjsť výhradne z dôvodu úmrtia 
pôvodného nájomcu spôsobom uvedeným v § 6 ods. 4 tohto VZN. 

3. Pri ukončení nájomného vzťahu pred uplynutím lehoty, na ktorú bolo zaplatené nájomné, 
vzniká nájomcovi hrobového miesta nárok na vrátenie nájomného zaplateného vopred za 
obdobie, v ktorom už nájomný vzťah nebude existovať. Predpokladom vrátenia alikvotnej časti 
zaplateného nájomného je písomné uplatnenie tohto nároku nájomcom u prenajímateľa, a to pri 
ukončení alebo bez zbytočného odkladu po ukončení nájomného vzťahu. 

 
 

§ 11 
Exhumácia 

 

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 sa doručuje prevádzkovateľovi 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 uzatvorenú s prevádzkovateľom pohrebiska, na ktorom budú ľudské 

ostatky uložené, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie, 
e) súhlas nájomcu hrobového miesta, v ktorom sú ostatky uložené pokiaľ nie je 

obstarávateľom pohrebu, 
f) ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd. 
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3. Exhumácie ľudských ostatkov na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN môžu vykonávať 
len právnické alebo fyzické osoby oprávnené na výkon tejto činnosti za prítomnosti zástupcu 
prevádzkovateľa. 

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

§ 12 
Práce na pohrebisku 

 

1. Stavebné práce a všetky ostatné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta sa môžu 
vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vydaného na 
žiadosť nájomcu. Písomný súhlas na práce uvádza všetky práce a zmeny, 
ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje 
prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. 

2. Vstup motorových vozidiel na pohrebiská bez osobitného povolenia je zakázaný. Zhotoviteľ, 
ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým 
vozidlom, je povinný vyžiadať si od prevádzkovateľa písomný súhlas na vstup motorovým 
vozidlom. Na Mestskom cintoríne je z technických príčin maximálna povolená šírka 
motorového vozidla 170 cm. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak 
nedodržiavajú toto VZN alebo pokyny prevádzkovateľa pohrebiska 

4. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia 
prác. 

5. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase prevádzkovateľa na práce a 
nasledovné podmienky: 

 
- každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi i keď má zaplatený celoročný vstup, 
- základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky, 
- dno výkopu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody, 
- hrobové príslušenstvo nesmie presahovať povolené rozmery hrobového miesta uvedené v § 5 

tohto VZN, 
- predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi, 
- pri svahovitom teréne musí byť hrobové príslušenstvo rovnomerne odstupňované, 
- po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad (betón, staré pomníky a pod.) vzniknutý pri 

kamenárskych prácach a rekonštrukciách hrobových miest vyviezť z pohrebiska, zakazuje sa 
umiestňovať ho do kontajnerov na pohrebisku, v opačnom prípade bude zo strany 
prevádzkovateľa pohrebísk dotyčnému subjektu zakázaný vstup na cintoríny v správe mesta 
Nitra. 

- zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy, kríky a inú zeleň. 
 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia 
tohto VZN, jeho činnosť by rušila pohrebný obrad, alebo ich realizácia sa má uskutočniť, alebo 
sa uskutočňuje v deň štátneho sviatku a v nedeľu. V období od 29. októbra do 5. novembra je 
zákaz vykonávať kamenárske a stavebné práce na všetkých cintorínoch v správe mesta Nitra. 
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§ 13 
Hrobové príslušenstvo 

 

1. Hrobové príslušenstvo svojim tvarom, výberom materiálov, farbou ani doplnkovými 
dekoráciami nesmie narúšať pietny charakter pohrebiska. 

2. Hrobové príslušenstvo, predovšetkým však krycia doska, obrubník, nadzemná betónová 
šachta ako  aj  prekrytie  hrobu,  ktoré  si  nájomca  umiestni  na  hrobovom  mieste,  nesmie 
v najvyššom bode terénu prekračovať celkovú výškou 50 cm. Toto obmedzenie sa 
nevzťahuje na epitáfnu dosku a/alebo pomník. 

3. Pod pomníkom sa rozumie obvykle jednoliaty, monumentálny prvok, väčšinou umiestnený   
v zadnej časti hrobu, ktorý svojou povahou vytvára pietny charakter hrobu. Pri návrhu 
pomníka, musí  nájomca  prihliadať na  celkový vzhľad pohrebiska ako  aj etický, emočný    
a estetický vplyv na okolie. 

4. Nájomca je povinný pri umiestnení a výstavbe nového hrobu zosúladiť prednú a zadnú hranu 
hrobového príslušenstva s okolitými hrobmi v jednej línii, ak to umožňuje terén. Pri tejto 
povinnosti dbá na zachovaní chodníka v primeranom rozsahu, a to podľa pokynov 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

5. Prvky drobnej architektúry, akými sú napríklad lavičky, ako aj iný mobiliár, je možné 
umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. 

6. V prípade, že nájomca nedodrží podmienky stanovené v tomto paragrafe tohto VZN a/alebo 
jeho konanie vážnym spôsobom narušuje pietny charakter pohrebiska, či iným spôsobom 
obchádza povinnosti vyplývajúce mu z tohto VZN, môže prevádzkovateľ nariadiť nápravu, 
alebo odstránenie takýchto nedostatkov na náklady nájomcu. 

7. Hroby, hrobky ako aj ich hrobové príslušenstvo, dokončené pred prijatím tohto VZN zostanú 
zachované. 

 
 

§ 14 
Ochranné pásma 

 

1. V zmysle § 15 ods. 7 zákona o pohrebníctve a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu mesta Nitra, týmto Mesto Nitra upravuje ochranné pásmo 
pohrebiska v rozsahu tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto VZN ak toto VZN 
neustanovuje inak. 

2. Ochranné pásmo pohrebiska, neuvedeného v Prílohe č. 1 tohto VZN je stanovené na 10 m od 
hranice pozemku pohrebiska. 

3. V ochrannom pásme pohrebiska, v čase pohrebu a/alebo sviatkov, nie je povolené vykonávať 
činnosti narušujúce pietny charakter pohrebiska, predovšetkým však vytvárať nadmerný 
hluk, alebo smog. 

4. V ochrannom pásme pohrebiska nie je povolené umiestňovať budovy alebo stavby, ktoré by 
so svojej podstaty narušovali pietny charakter pohrebiska, a to budovy určené na bývanie, 
budovy občianskej vybavenosti, skladovacie objekty ako aj objekty priemyselnej výroby, ak 
toto VZN, alebo osobitý právny predpis neustanovuje inak. 

5. Stavby slúžiace vybavenosti pohrebísk2, verejnoprospešné stavby ktoré už svojou podstatou 
nenarúšajú  pietny   charakter   pohrebiska   ako   aj lineárne   stavby,   akými   sú   chodníky 
a cyklotrasy, sú v ochrannom pásme povolené, ak toto VZN alebo osobitý právny predpis 
nehovorí inak. 

 
2 Budovy občianskej vybavenosti alebo stavby ktorých účel priamo súvisí s účelom pohrebiska – t.j. sakrálne stavby 

a ich funkčne pridružené stavby, pohrebné služby, predajne vencov a sviečok, parkoviská a iné. 
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6. V zmysle § 36 ods. 3 zákona o pohrebníctve budovy, ktoré boli schválené v územných 
plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím 
príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované ak zákon 
o pohrebníctve neustanovuje inak. 

7. Na stavbách postavených v ochrannom pásme pohrebiska pred prijatím tohto VZN, na ktoré 
sa nevzťahuje ods. 8 tohto paragrafu tohto VZN, je možne vykonávať len udržiavacie práce. 
Bez ohľadu na druh a účel stavby, tieto činnosti nie je možné vykonávať počas štátneho 
sviatku, pohrebu, alebo ak ich realizácia pripadá na obdobie od 25. októbra do 5. novembra. 

8. Ochranné pásmo pohrebiska je primárne vymedzené pre funkciu Urbárnej ekostabilizujúcej 
zelene. 

9. Funkčné využitie nehnuteľností v ochrannom pásme stanovené pred prijatím tohto VZN 
zostáva zachované ak toto VZN neustanovuje inak. Zmenu funkčného využitia pozemku 
môže schváliť len mestské zastupiteľstvo Mesta Nitra, a to všeobecne záväzným nariadením 
prijatým v súlade s § 11 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

10. Mestské  zastupiteľstvo  Mesta  Nitra  zabezpečí  zapracovanie  podmienok  vyplývajúcich   
z tohto VZN v najbližšej úprave územného plánu mesta. 

 
 

§ 15 
Prístup na pohrebisko 

 

1. Pohrebiská sú prístupné návštevníkom podľa ročných období takto: 
- od 1. apríla do 31. augusta 7.00 hod. - 21.00 hod. 
- od 1. septembra do 31. marca 7.00 hod. - 19.00 hod. 

 
V dňoch od 29. októbra do 31. októbra sú pohrebiská otvorené do 20.00 hodiny. Od 1. 
novembra do 5. novembra sú pohrebiská otvorené nepretržite. 

2. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne obmedziť, najmä v dobe 
vykonávania terénnych úprav, stavebných prác a za nepriaznivých poveternostných podmienok 
(snehovej kalamity, poľadovice, víchrice, atď.), ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov 
alebo v prípade štátom vyhláseného núdzového stavu. 

3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť. 
4. Všetci návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať toto VZN a zachovávať pietu primeranú k 

tomuto miestu. 
5. Na pohrebisku sa zakazuje: 

a) poškodzovať hroby, ktoré nemá osoba dopúšťajúca sa uvedeného konania v nájme, najmä 
odkladaním pracovného náčinia, znečisťovaním alebo státím na hroboch, 

b) robiť hluk, 
c) akýmkoľvek spôsobom znečisťovať areál pohrebiska, 
d) vodiť psov a iné zvieratá, s výnimkou vodiacich a asistenčných psov pre nevidiacich alebo 

čiastočne zrakovo postihnutých osôb, 
e) jazdiť na bicykli, motocykli, korčuliach a skateboardoch, kolobežkách a iných podobných 

športových prostriedkoch, 
f) vstupovať motorovým vozidlom a vykonávať stavebné a udržiavacie práce na hrobových 

miestach bez povolenia prevádzkovateľa, 
g) fajčiť a telefonovať počas pohrebných obradov, 
h) požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, 
i) spaľovať lístie alebo iný odpad, 
j) svojvoľne umiestňovať lavičky, skrinky na náradie a podobný mobiliár. 
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§ 16 
Termín a čas pohrebu 

 

1. Termín, čas a poradie pohrebov určuje prevádzkovateľ pohrebiska (v spolupráci s pohrebnou 
službou a farským úradom), prihliadajúc na požiadavky obstarávateľa pohrebu. 

2. Pohreby sa konajú v pracovných dňoch spravidla v čase o 13:00 a 15:00 hodine, v inom čase 
po dohode s prevádzkovateľom pohrebísk. 

3. V iných, ako pracovných dňoch, možno pohreb uskutočniť: 
a) pri zohľadnení závažných okolností (úmrtie na nebezpečnú chorobu, keď okamžitý 

pohreb nariadi úrad verejného zdravotníctva, v prípadoch definovaných zákonníkom 
práce), 

b) pri zohľadnení závažných rodinných dôvodov, po dohode s prevádzkovateľom 
pohrebiska. 

Dom smútku je pre verejnosť prístupný hodinu pred pohrebom, v inom čase po dohode         
s prevádzkovateľom pohrebísk. 

 
 

§ 17 
Kontrola dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia 

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
a) poverení zamestnanci prevádzkovateľa, 
b) Mestská polícia v Nitre, 
c) poverení zamestnanci Mesta Nitry, najmä útvaru hlavného kontrolóra Mestského úradu 

v Nitre. 
 
 

§ 18 
Sankcie 

 

Porušenie ustanovení tohto VZN sa postihuje v zmysle osobitných predpisov.3 
 

§ 18a 
 

Právne vzťahy založené pred účinnosťou tohto VZN zostávajú zachované ako toto VZN vrátane 
príloh, alebo osobitný predpis neustanovujú inak. 

 
 

§ 19 
Povinnosti a oprávnenia primatora 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre splnomocňuje primátora mesta, aby na návrh referátu správy a 
prevádzky pohrebísk a cintorínov, vykonal zmeny a úpravy Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2, a to úpravu 
názvoslovia, aktualizáciu počtu hrobových miest alebo iné úpravy príloh tohto VZN, vyplývajúce 
z neustálych zmien súvisiacich s pohrebiskami v správe mesta Nitra. 

 

 
 

3 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 
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§ 20 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Nitry č. 23/2008 o 
prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení neskorších dodatkov. 

 
 

2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní VZN č. 4/2022 o pohrebiskách mesta 
Nitra a ich prevádzkovom poriadku dňa 16.09.2022 uznesením č. 376/2022-MZ a toto VZN 
nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t. j. 
05.10.2022. 

 
 
 
 

Marek Hattas Mgr. Martin Horák 

primátor mesta Nitra prednosta Mestského úradu v Nitre 

 
 

Zoznam príloh: 

 
1) Príloha č. 1 k VZN Mesta Nitra č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom 

poriadku - Popis pohrebísk 
2) Príloha č. 2 Ceny za prenájom hrobového miesta a iné služby 
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Príloha č. 1 

k VZN Mesta Nitra č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra 
a ich prevádzkovom poriadku 

 

Popis pohrebísk:  
01. Mestský cintorín 

 

katastrálne územie: Nitra, mestská časť Staré mesto 
ulica: Cintorínska 
parcelné číslo: „C“ KN č. 2 164 
plocha: 3,64 ha 
počet sektorov: 11 - označené rímskymi číslicami na kamenných doskách 
počet hrobových miest: 5 732 
hrobka: 665 
dvojhrob: 1 311 
jednohrob: 3 185 
trojhrob a štvorhrob: 136 
urna: 122 
detský hrob: 313 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na mestskú kanalizáciu 
osvetlenie: ÁNO - verejná sieť 
oplotenie: ÁNO - murovaný kamenný plot s povrchovou úpravou omietky 
obslužná komunikácia: ÁNO - chodníky s asfaltovým povrchom, ktoré zároveň oddeľujú 

jednotlivé sektory. V VII. Sektore sa nachádza zvonica na parc. č. 
2163 

dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s príslušenstvom. 
odpad: ÁNO - umiestňuje sa do veľkoobjemových kontajnerov 

 
V suteréne budovy sa nachádza kancelária prevádzkovateľ cintorínov, so sociálnym zariadením, 
napojeným na verejnú kanalizáciu. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov, ktoré sú umiestnené v Dome smútku na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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02. Kolumbárium 
 

katastrálne územie: Nitra, mestská časť Staré mesto 
ulica: Cintorínska 
parcelné číslo: „C“ KN č. 2164 
plocha: ha 
počet sektorov: 
počet urnových miest: 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na mestskú kanalizáciu 
osvetlenie: ÁNO - verejná sieť 
oplotenie: ÁNO - murovaný kamenný plot s povrchovou úpravou omietky 
obslužná komunikácia: ÁNO - chodníky s asfaltovým povrchom 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: NIE - obradná sieň je súčasťou Mestského cintorína. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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03. Párovský cintorín 
 

katastrálne územie: Nitra, mestská časť Čermáň 
ulica: Švecova 
parcelné číslo: „C“ KN č. 7 176 
plocha: 2,45 ha 
počet sektorov: 16 
počet hrobových miest: 2 614 
hrobka: 54 
dvojhrob: 1 304 
jednohrob: 825 
trojhrob a štvorhrob: 77 
urna: 91 
detský hrob: 263 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na mestskú kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - murovaný, omietnutý plot s dvoma vchodmi 
obslužná komunikácia: ÁNO - asfaltový povrch 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s príslušenstvom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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04. Chrenovský cintorín 
 

katastrálne územie: Chrenová, mestská časť Chrenová 
ulica: Za Humnami 
parcelné číslo: „E“ KN („C“ nezaložené!!!) 
plocha: 1,45 ha 
počet sektorov: 14 
počet hrobových miest: 1 835 
hrobka: 50 
dvojhrob: 1 073 
jednohrob: 358 
trojhrob a štvorhrob: 48 
urna: 222 
detský hrob: 84 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na mestskú kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo, cintorín má 3 vstupné brány 
obslužná komunikácia: ÁNO - chodník s asfaltovým povrchom 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s prístreškom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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05. Nový Chrenovský cintorín 
 

katastrálne územie: Chrenová, mestská časť Chrenová 
ulica: Levická 
parcelné číslo: „C“ KN 2348/9 
plocha: 1,995 ha 
počet sektorov: údaj neuvedený 
počet hrobových miest: údaj neuvedený 
hrobka: údaj neuvedený 
dvojhrob: údaj neuvedený 
jednohrob: údaj neuvedený 
trojhrob a štvorhrob: údaj neuvedený 
urna: údaj neuvedený 
detský hrob: údaj neuvedený 
rozvod vody: údaj neuvedený 
kanalizácia: údaj neuvedený 
osvetlenie: údaj neuvedený 
oplotenie: ÁNO - betónové prefabrikáty s povrchovým prekrytím a 

s kovovými doplnkami, 1 vstupná brána 
obslužná komunikácia: ÁNO 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m. 
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06. Cintorín sv. Cyrila a Metoda 
 

katastrálne územie: Párovské Háje, mestská časť Čermáň 
ulica: Cabajská 
parcelné číslo: „E“ KN – údaje overiť 

„C“ KN – údaje overiť 
plocha: 3,7 ha 
počet sektorov: 107 
počet hrobových miest: 1 713 
hrobka: 50 
dvojhrob: 1 135 
jednohrob: 403 
trojhrob a štvorhrob: údaj neuvedený 
urna: 95 
detský hrob: 30 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na mestskú kanalizáciu 
osvetlenie: ÁNO - verejná mestská sieť 
oplotenie: ÁNO - betónové prefabrikáty s 3 kovovými vstupnými bránami 
obslužná komunikácia: ÁNO - z časti asfaltový povrch a z časti zámocká dlažba 
odpad: údaj neuvedený 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s príslušenstvom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m. 
Súčasťou areálu je aj Krematórium s vlastným ochranným pásmom 100 m.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 § 10 ods. 2 zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
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07. Janíkovský cintorín 
 

katastrálne územie: Veľké Janíkovce, mestská časť Janíkovce 
ulica: Golianovská 
parcelné číslo: „C“ KN 358/1, 359 
plocha: 1.58 HA 
počet sektorov: 3 
počet hrobových miest: 1 064 
hrobka: údaj neuvedený 
dvojhrob: 493 
jednohrob: 547 
trojhrob a štvorhrob: 16 
urna: údaj neuvedený 
detský hrob: 8 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s jednou vstupnou bránou 
obslužná komunikácia: ÁNO - asfaltový povrch 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s prístreškom 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov, Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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08. Mlynárecký cintorín 
 

katastrálne územie: Mlynárce, mestská časť Klokočina (zistiť skutočný stav) 
ulica: Pražská 
parcelné číslo: „C“ KN 559/15, 599/1 
plocha: 1 ha 
počet sektorov: 2 
počet hrobových miest: 565 
hrobka: 8 
dvojhrob: 356 
jednohrob: 178 
trojhrob a štvorhrob: 8 
urna: údaj neuvedený 
detský hrob: 15 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s dvoma vstupnými bránami 
obslužná komunikácia: ÁNO - povrchová úprava - zámková dlažba 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s príslušenstvom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 



23  

09. Mlynárecký malý cintorín 
 

katastrálne územie:  Mlynárce, mestská časť Mlynárce 
ulica:  Štúrova 
parcelné číslo:  132/1 
plocha:  0,2 ha 
počet sektorov:  1 
počet hrobových miest:  92 
hrobka:  22 
dvojhrob:  70 
jednohrob:  údaj neuvedený 
trojhrob a štvorhrob:  údaj neuvedený 
urna:  údaj neuvedený 
detský hrob:  údaj neuvedený 
rozvod vody: NIE  

kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE  

oplotenie: NIE  

obslužná komunikácia: NIE - nespevnený chodník 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: NIE 
Telesné pozostatky sa dovážajú do obradnej siene na Mlinárecký cintorín jednu (1) hodinu pred 
obradom z chladiacich boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 



24  

10. Vojenský cintorín 
 

katastrálne územie: Nitra, mestská časť Klokočina 
ulica: Nitrianska 
parcelné číslo: „C“ KN 8394 
plocha: 0,4 ha 
počet sektorov: údaj neuvedený 
počet hrobových miest: 438 
hrobka: 438 
dvojhrob: NIE 
jednohrob: NIE 
trojhrob a štvorhrob: NIE 
urna: NIE 
detský hrob: NIE 
rozvod vody: NIE 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s jednou vstupnou bránou 
obslužná komunikácia: NIE - nespevnený chodník 
odpad: údaj neuvedený 
dom smútku: NIE 

 
Na cintoríne sa nepochováva, cintorín je z 1. svetovej vojny. 
Pohrebisko nemá ochranné pásmo. / Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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11. Kynecký cintorín 
 

katastrálne územie: Kynek, mestská časť Kynek 
ulica: Nová Osada 
parcelné číslo: „C“ KN 2, 280/73 (cintorín má vytvorenú územnú rezervu na 

parcele „C“ KN 280/85)5 
plocha: 0,47 ha 
počet sektorov: 3 
počet hrobových miest: 280 
hrobka: 1 
dvojhrob: 90 
jednohrob: 174 
trojhrob a štvorhrob: 4 
urna: údaj neuvedený 
detský hrob: 11 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s jednou vstupnou bránou 
obslužná komunikácia: NIE - nespevnený chodník 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: NIE - Iba prístrešok s pevným katafalkom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Textová časť VZN č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra v znení dodatkov č. 1 až 6. 
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12. Drážovský cintorín 
 

katastrálne územie: Drážovce, mestská časť Drážovce 
ulica: Severná 
parcelné číslo: „C“ KN 2479/3, 2480 
plocha: 1,0 ha 
počet sektorov: 2 
počet hrobových miest: 920 
hrobka: 13 
dvojhrob: 441 
jednohrob: 368 
trojhrob a štvorhrob: 42 
urna: údaj neuvedený 
detský hrob: 56 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s dvoma vstupnými bránami 
obslužná komunikácia: ÁNO - s časti zámocká dlažba, s časti nespevnené chodníky 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s príslušenstvom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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13. Hornokrškanský cintorín 
 

katastrálne územie: Horné Krškany, mestská časť Horné Krškany 
ulica: Pod Katrušov 
parcelné číslo: „C“ KN 180/1, 180/2 
plocha: 0,9 ha 
počet sektorov: 1 
počet hrobových miest: 500 
hrobka: 5 
dvojhrob: 148 
jednohrob: 318 
trojhrob a štvorhrob: 19 
urna: údaj neuvedený 
detský hrob: 10 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s dvoma vstupnými bránami 
obslužná komunikácia: ÁNO - s časti zámocká dlažba, s časti nespevnené chodníky 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s prístreškom, 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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14. Dolnokrškanský cintorín č. 1 (ul. Na Priehon) 
 

katastrálne územie: Dolné Krškany, mestská časť Dolné Krškany 
ulica: Na Priehon 
parcelné číslo: 346 
plocha: 0,29 ha 
počet sektorov: 6 
počet hrobových miest: 358 
hrobka: 3 
dvojhrob: 130 
jednohrob: 188 
trojhrob a štvorhrob: 22 
urna: 2 
detský hrob: 13 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - pozinkované pletivo s jednou vstupnou bránou 
obslužná komunikácia: NIE - nespevnené chodníky 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: NIE - obrady sa vykonávajú v obradnej sieni na Dolnokrškanskom 

cintoríne č. 2. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene na Dolnokrškanskom cintoríne č. 2. dovážajú jednu (1) 
hodinu pred obradom z chladiacich boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 
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15. Dolonokrškánský cintorín č. 2 (ul. Novozámocká) 
 

katastrálne územie: Dolné Krškany, mestská časť Dolné Krškany 
ulica: Novozámocká 
parcelné číslo: „C“ KN 2, 379/1, 380/1 
plocha: 0,3 ha 
počet sektorov: 8 
počet hrobových miest: 422 
hrobka: 4 
dvojhrob: 132 
jednohrob: 239 
trojhrob a štvorhrob: 12 
urna: 3 
detský hrob: 32 
rozvod vody: ÁNO - mestský vodovod 
kanalizácia: NIE - pohrebisko nie je napojené na kanalizáciu 
osvetlenie: NIE 
oplotenie: ÁNO - murovaný plot s jednou vstupnou bránou 
obslužná komunikácia: ÁNO - asfaltový chodník 
odpad: údaj neznámy 
dom smútku: ÁNO - Ide o obradnú sieň s príslušenstvom. 
Telesné pozostatky sa do obradnej siene dovážajú jednu (1) hodinu pred obradom z chladiacich 
boxov. 
Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 10 m. 



 

Príloha č. 2 

Ceny za prenájom hrobového miesta a iné služby 
 
 
 

1. Prenájom hrobu: 
a) nájomné za 1 rok bez pochovania 

- jednohrob 50,-€ 
- dvojhrob 70,-€ 

 
b) nájomné za hrobové miesto na 10 rokov 

- jednohrob 60,-€ 
- dvojhrob 80,-€ 
- detský hrob 35,-€ 

 
c) nájomné za hrobové miesto na 10 rokov na Cintoríne Nitra – Chrenová, lokalita 

Selenec 
- jednohrob za prvých 10 rokov 280,-€ 
- jednohrob za každých ďalších 10 rokov 60,-€ 
- dvojhrob za prvých 10 rokov 360,-€ 
- dvojhrob za každých ďalších 10 rokov 80,-€ 

 
2. Prenájom hrobky: 

a) nájomné za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy, ako aj za každých 
ďalších 10 rokov od uplynutia doby, na ktorú je zaplatené nájomné: 
- hrobka 4,00 m2 90,-€ 
- hrobka 6,00 m2 120,-€ 

3. Prenájom urnového miesta: 
a) nájomné za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy, ako aj za každých 

ďalších 10 rokov od uplynutia doby, na ktorú je zaplatené nájomné: 
- urnové miesto 60,-€ 

 
4. Prenájom urnového miesta v kolumbáriu: 

a) nájomné za prvých 20 rokov 660,-€ 
b) nájomné za každých ďalších 10 rokov 60,-€ 

 
5. V prípade, ak rozmery hrobového príslušenstva vybudovaného v súlade s právnymi 

predpismi, ktorých účinnosť zanikla, prekračujú rozmery hrobového miesta stanovené týmto 
VZN, cena nájmu sa zvýši: 

- o 20,00 € za každých ďalších začatých 70 cm, o ktoré šírka hrobu prekračuje šírku 
hrobu stanovenú týmto VZN, 
- o 20,00 € za každý ďalší začatý 1 m², o ktorý plocha hrobky prekračuje 
stanovený rozmer hrobky týmto VZN. 

 
6. Nájomné za hrobové miesto, v ktorom je pochovaný občan na náklady mesta sa neplatí. 

 
7. Použitie obradnej miestnosti pri pohrebnom akte : 



 

- Cintorín sv. Cyrila a Metoda, Mestský cintorín 35,-€ 
- Cintorín Nitra – Chrenová, lokalita Selenec 60,-€ 
- ostatné cintoríny 25,-€ 
- použitie prístrešku na cintoríne Kynek 10,- € 

 
8. Použitie chladiaceho boxu 

a) do 48 hodín 

 
 

10,- € 
b) za každých ďalších začatých 24 hodín 5,- € 

 

9. Vydanie povolenia na stavebné práce nájomcovi hrobového miesta 5,- € 
 

10. Jednorazový vstup na pohrebisko s motorovým vozidlom: 
- právnické osoby (kamenári) 15,-€ 
- fyzické osoby (súkromné účely) 5,-€ 
- ŤZP, ŤZP-S zadarmo 

 
11. Celoročný vstup na pohrebisko pre pohrebné služby a zhotoviteľov hrobového 

príslušenstva: 280,-€ 
 

12. Odber vody pre zhotoviteľov hrob. príslušenstva: 
a) celoročný 95,-€ 
b) jednorazový 25,-€ 

13. Poskytnutie kontajnera: 
a) za účelom odvozu zeminy z výkopu hrobového miesta: 25,-€ 

 
14. Nájomné za hrobové miesto, urnové miesto a za urnové miesto v kolumbáriu sa platí vždy na 

dobu, za ktorú je určené nájomné v bode 1 až 5 tejto Prílohy č. 2 tohto VZN, a to vopred. V 
odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľa pohrebísk oprávnený umožniť nájomcovi 
hrobového miesta zaplatiť za prenájom hrobového miesta na dlhšie obdobie, nie však 
viac ako 20 rokov. 

 
15. Sadzby nájomného určeného v bodoch 1 až 5 a 7 až 12 tejto Prílohy č. 2 tohto VZN sa 

každoročne valorizujú, upravia sa tak, že uvedené sumy sa vynásobia koeficientom miery 
inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim. 
Valorizácia určených sadzieb sa neuplatní v prípade, ak miera inflácie meraná indexom 
spotrebiteľských cien za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim dosiahne 
zápornú hodnotu alebo ak tak rozhodne Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením. 

 
16. Úprava uvedená v bode 15. tejto Prílohy č. 2 tohto VZN sa vykonajú každoročne s 

účinnosťou od 01. februára príslušného kalendárneho roku tak, aby vychádzali z 
koeficientu miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien zverejňovaný 
štatistický úrad slovenskej republiky1. 

17. Sadzby podľa bodu 15. a 16. tejto Prílohy č. 2 tohto VZN sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor. 

 
1 Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia / CPI) sa zverejňujú približne 13. až 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. 



 

18. Sadzby podľa bodu 1 až 13 tejto Prílohy č. 2 tohto VZN sa vzťahujú na právne 
vzťahy, vzniknuté od účinnosti tohto VZN. 


