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Spišská Nová Ves,  21. 05. 2020 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 28. 05. 2020 
 
PREDMET:  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území 
mesta Spišská Nová Ves  

 
 
Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik,   primátor mesta 

                           
Spracoval:      Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 

  

Prerokované:    --------- 

 

Dôvod predloženia:   § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  

 
Prizvaný:  ----- 

 
Podpisy:  
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. uznáša sa na 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves 

 

2. ukladá predkladateľovi 

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová 

Ves na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní 
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Z: Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 

T: 29. 05. 2020 

 

b) zverejniť vydané znenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová 

Ves na webovom sídle mesta 

 

Z: Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 

T: 12. 06. 2020 

 
 
 

 
Dôvodová správa 
 

Dňa 28. októbra 2019 bol Národnou Radou Slovenskej republiky prijatý nový 

zákon č. 398/2019 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2020, pričom zmenil a 

doplnil zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Nový zákon prináša viacero zmien skôr 

technického charakteru, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o 

pohrebníctve totiž od jeho prijatia nebol doteraz novelizovaný. 

 

V nadväznosti na uvedené predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej 

Novej Vsi návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 o 

prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves.  

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 o 

prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves bol vyvesený na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 13. 05. 2020.  

 

Podľa § 12 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 21. 5. 2020 

Vypracoval:  Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu 
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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Spišská Nová Ves č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

na území mesta Spišská Nová Ves 
 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov vydáva 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 8/2015 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves 

 
Úvodné ustanovenie 

§ 1 
Predmet dodatku 

 
Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 

8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves  
(ďalej len „VZN“). 

 
§ 2 

Základné ustanovenia 
 
1. § 2 Rozsah platnosti, ods. 1, bod b) znie: 

„Nový cintorín, Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves, parc. č. KN 9409/1 (14 101 m2), 
KN 9411/9, 9411/10, 9411/11, 9411/12, 9411/13, 9411/14, 9411/15, 9483/3. 
Tlecia doba ľudských pozostatkov na tomto pohrebisku sa stanovuje na 40 rokov pri 
pochovaní do zeme a 60 rokov pri pochovaní do hrobky. 

 
2. § 3 Rozsah služieb správy pohrebísk, ods. 3 Správa cintorínov zabezpečuje:, sa dopĺňajú 

body v znení: 
n) zimnú a letnú údržbu hlavných chodníkov 
o) fotografickú dokumentáciu po vykopaní hrobu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek 
podľa §19 ods. 1 písm. a), c) a d) a §19 ods. 5, a uchováva ju najmenej do uplynutia tlecej 
doby. 
 

3. § 4 Povinnosti návštevníkov pohrebísk a nájomcov hrobových miest, ods. 2, sa dopĺňajú 
body v znení: 
h) zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch 
pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných 
priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska 
i) nájomca hrobového, alebo urnového miesta je povinný oznámiť Správe cintorínov 
ukladanie spopolnených ľudských pozostatkov v biologicky rozložiteľnej urne. 
 

4. § 5 Vstup na pohrebisko, ods. 1, ods.2, znie: 
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné: 

- od 01.04. do 31.10. denne od 06.30 hod. do 21.00 hod. 
- od 01.11. do 31.03. denne od 07.00 hod. do 18.00 hod. 

2.  Nový cintorín a cintorín v Novoveskej Hute je prístupný nepretržite počas celého roka. 
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5. § 7 Nájom miesta pre hrob, urnu – užívanie hrobového miesta, ods. 1, ods. 2, ods. 5 znie: 

1. Právo užívať hrobové alebo urnové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú za nájomné. Nájomca obdrží jeden 
rovnopis uzatvorenej nájomnej zmluvy. 

2. Pri prvom nájme prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na obdobie 20 
rokov, urnové miesto na obdobie 10 rokov. 

5. a) tomu, komu bolo prvýkrát prenajaté a pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy: 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 prevádzovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie 
prednostného práva.  
 

6. § 7 Nájom miesta pre hrob, urnu – užívanie hrobového miesta, ods. 6 sa ruší 
 

7. § 8 Pochovávanie, spôsob ukladania ľudských pozostatkov, ods. 4 znie: 
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. 
 

8. § 8 Pochovávanie, spôsob ukladania ľudských pozostatkov, sa dopĺňa ods. 7: 
7. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané. 
 

9. §9 Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu, ods. 1, bod a) znie: 
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, ak ide o rakvu s potrateným ľudským 
plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m. Pri umiestnení 
hrobu na svahovitom teréne meriame požadovanú hĺbku od najnižšej steny hrobového 
miesta. Pri predpoklade uloženia dvoch truhiel nad sebou – prehĺbený hrob musí byť 
hĺbka minimálne 2,2 m, 

 
10. §12 Stavby na pohrebiskách, ods. 7 Stavebník musí dodržať tieto zásady:, bod a) a bod c) 

znie: 
a) pochovávacia plocha pod povrchom hrobového miesta musí mať tieto rozmery: 

- pri hrobke: 95 cm x 225 cm,  
- pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov - 90 cm x 220 cm, hĺbka 
160 cm 
- pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 10 rokov) - 60 cm x 160 cm, hĺbka 120 cm 

c) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia mať najmenej 30 cm, ak to dovoľujú 
priestorové rozmery s ohľadom na existujúce susedné hroby, 
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Záverečné ustanovenia 
§ 3 

Účinnosť dodatku 
  

1. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 bol zverejnený 
vyvesením na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta Spišská Nová Ves od 13. 05. 
2020. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 na zasadnutí dňa 28. 05. 2020, pod 
č. ......./2020; Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015  bol 
vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 29.5.2020 a nadobúda účinnosť dňom 
12.6.2020. 

 
 
 
 
 

          Ing. Pavol Bečarik 
             primátor mesta 

 


