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Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších 

predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2021 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní 

pohrebísk na území Mesta Krásno nad Kysucou  

 

 
Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 
 

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska, rozsah služieb 
poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti 
návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti 
tohto miesta, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a 
ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob  vedenia  evidencie  pohrebiska, 
spôsob  nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a 
cenník služieb. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na 
nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 
 
 

Čl. 2 
Rozsah služieb 

1. Mesto Krásno nad Kysucou je povinné zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo 
zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.  

2. Mesto Krásno nad Kysucou má vo svojom katastrálnom území zriadené pohrebisko Mestský cintorín 
na Ulici SNP v Krásne nad Kysucou. 

3. Prevádzkovateľom pohrebiska je: 
Mesto Krásno nad Kysucou 
1. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 00314072 

4. Správcom pohrebiska je: 
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 
Struhy 83 
02302 Krásno nad Kysucou  
IČO: 50631578  

5. Pohrebisko má vybudovaný dom smútku s chladiacim zariadením na uloženie ľudských pozostatkov. 
6. Na zriaďovanie hrobov hrobiek, urnových hrobov, kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné 

stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. 
7. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať 

stavby. 
 
 
 



Čl. 3 
Prevádzkový čas 

 
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné neobmedzene. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti. 

 
Čl. 4 

Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti 
 

1. Mesto Krásno nad Kysucou ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinné: 

 prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a vykonávať dozor 
nad jeho dodržiavaním 

 prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 
a 2 zákona č. 470/2005 Z. z. 

 viesť evidenciu hrobových miest a prevádzkovania pohrebiska,  

 písomne upozorniť nájomcu, ktorý neudržiava hrobové miesto v riadnom stave, súčasne toto 
upozornenie zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku, 

 zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania 
 
2. Mesto Krásno nad Kysucou ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinné prostredníctvom správcu 

pohrebiska, ktorým je Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. zabezpečiť: 

 zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania 

 určovať miesta pre výkop hrobu, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky v súlade so 
zahrobovacím plánom 

 vykonávať dozornú činnosť pri pochovávaní a exhumácii a pri stavebných prácach na 
pohrebiskách 

 vykonávať čistenie priestorov domu smútku 

 zabezpečovať prevádzku chladiacich boxov 

 vykonávať dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdať a prevziať priestory a zariadenia 
domov smútku pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt, obsluhovať zdvíhacie 
zariadenia, chladiace boxy, ozvučovaciu techniku a pod. 

 správu pohrebiska a domu smútku 

 vykonávať správu, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, kosiť trávu na spoločných voľných 
plochách a starať sa o odvoz trávy a zelene uloženej do špeciálne určených kontajnerov a 
očistenie hrobov znečistených kosením 

 vykonáva priebežné čistenie spevnených plôch a chodníkov 

 zabezpečuje správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku  

 vykonáva úpravu a obnovu betónových chodníkov a nespevnených chodníkov, 

 vykonáva opravy a nátery oplotení 

 vykonáva zimnú údržbu chodníkov (odhŕňanie snehu a posyp chodníkov) 

 pravidelne zabezpečuje prístup k domu smútku  

 zabezpečuje revízie energetických zariadení na pohrebisku a v dome smútku prostredníctvom 
oprávnenej organizácie 

 zabezpečuje nakladanie s odpadom v súlade s platnou legislatívou 
 

3. Mesto Krásno nad Kysucou ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinné prostredníctvom pohrebnej 
služby, s ktorou má uzatvorenú zmluvu zabezpečiť: 



 zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť 
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu 

 umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 
pochovaním 

 vykonávať výkopové práce a zasypanie hrobu, pochovávať. Ak sa rozhodne pozostalá rodina 
uskutočniť výkopové práce sama, požiada prevádzkovateľa o vytýčenie hrobového miesta a je 
povinná rešpektovať podmienky, ktoré jej určí prevádzkovateľ 

 ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových miest, 

 vykonať výkop a zásyp hrobu v prípade pochovávania na trovy mesta 

 zabezpečiť navŕšenie hrobu a jeho úpravu po zasypaní hrobovej jamy zemou 

 zabezpečiť smútočný obrad v dome smútku za spolupráce s farským úradom zo všetkými 
náležitosťami 

 ľudské pozostatky musia byť upravené a uložené v rakve 

 uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať aj iné osoby, napr. 
požiarnici, poľovníci, vojaci a pod. na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom 
prevádzkovateľa. 
 

4. Prípadný prechod povinností medzi prevádzkovateľom, správcom cintorína a pohrebnou službou ako 
oprávnenou osobou, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákona o pohrebníctve, bude po dohode riešený 
zmluvne medzi dotknutými stranami. 

 
Čl. 5 

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

ktoré sa týkajú povinností návštevníkov. 
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, chovať sa spôsobom 

odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú povinní riadiť sa pokynmi 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

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

4. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebiska vchádzať a 
zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

5. Sviečky a kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. V odôvodnených 
prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným 
ohňom obmedziť alebo zakázať. 

6. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené 
obmedzovať ich priechodnosť.  

7. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami v priestore 
pohrebiska a v objektoch pohrebiska. 

 
Čl. 6 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 
1. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

 užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

 udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu 



neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, na vlastné náklady zabezpečovať údržbu 
hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor okolo celého obvodu hrobu, hrobové miesto a jeho 
bezprostredné okolie musí byť najmä pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov a 
náletových drevín, 

 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 a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Formulár 
Aktualizácia údajov k Zmluve o nájme hrobového miesta tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 

 udržiavať poriadok na pohrebisku, 

 do 10 dní od pochovania označiť hrobové miesto.  Základným označením hrobu po uložení rakvy 
s ľudskými pozostatkami je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta 
bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené:  

o meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobom mieste uložené 
o dátum narodenia 
o dátum úmrtia. 

 dodržiavať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska pri realizácii stavebných úprav  
 

Čl. 7 
Stavebné úpravy hrobového miesta 

1. Za stavebnú úpravu sa považuje: 

 vybudovanie alebo oprava obruby, 

 osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne), 

 vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, 

 vybudovanie alebo oprava hrobky. 
2. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na 

pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. 
3. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný preukázať sa prevádzkovateľovi písomným súhlasom 

osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.  
4. Každý, kto vykonáva kamenárske práce a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa 

a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska a to na vlastné náklady.  
5. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená 

osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi. 
6. Na osadenie  nového pomníka je potrebný súhlas prevádzkovateľa.  
7. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím 

prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.  
8. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, 

umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.  
9. Pri realizácii prác je potrebné na pohrebisku rešpektovať dôstojnosť miesta, obmedzovať hlučnosť 

prác, zaistiť ochranu zelene a jej koreňového systému, neobmedzovať priechodnosť komunikácií 
a počas pietneho aktu práce prerušiť. 

10. Stavebné práce možno realizovať len na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska a podľa jeho 
pokynov. Nájomca má povinnosť nahlásiť pred uskutočnením stavebných úprav prostredníctvom 
vykonávateľa prác prevádzkovateľovi pohrebiska ich začiatok a ukončenie, pričom prevádzkovateľ 
vystaví povolenie s podmienkami na ich vykonanie. Miesto a čas, kde je možné toto povolenie 
obstarať oznámi prevádzkovateľ na mieste obvyklom na pohrebisku. Prevádzkovateľ je povinný 
vykonávať dozor pri týchto prácach v rámci vymedzeného času a kontrolovať, či nedošlo 
k nepovoleného odberu elektrickej energie, znečisteniu pohrebiska poškodeniu náhrobkov a pod.. V 
prípade nedodržania pokynov bude stavba na náklady nájomcu bezodkladne odstránená.  



11. Nájomca je pri stavebných úpravách ďalej povinný: 
- príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) osádzať tak, aby neohrozovali iných návštevníkov a 

okolité hrobové miesta, 
- dbať na to, aby pri vykonávaní stavebných úprav neboli odkladané časti príslušenstva hrobu na iné 

hrobové miesta alebo opierané o príslušenstvo iných hrobov, 
- pri realizovaní stavebných úprav rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ  ide 

o tvar,  rozmery, výzdobu alebo druh použitého  materiálu a vzťah  k okolitým hrobovým miestam, 
- po ukončení stavebných úprav vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál a 

zeminu; stavebník  zodpovedá za škody spôsobené na  susedných  hroboch a je povinný ich 
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a 
prevádzkovateľa pohrebiska, 

- po ukončení stavebných úprav je nájomca povinný odovzdať vyplnený formulár Aktualizácia údajov 

k Zmluve o nájme hrobového miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN s fotografiou 

dokumentujúcou zrealizované stavebné úpravy 

- dodržať odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami minimálne 30 cm, 
- dodržať požiadavku, aby predné a zadné hrany rámov boli v jednej línii s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov. 
 
 

Čl. 8 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobových a urnových miest. 
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) hĺbka hrobu meraná na najplytšom mieste 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, prehĺbený hrob musí mať 
hĺbku aspoň 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, 

3. Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v bode 2. písm. c) 
4. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 

minimálne 1,2 m.  
5. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia 

pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 
6. 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. 
7. 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. 

8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; 
rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená 
tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

9. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať do 
existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek. 

10. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 
podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. 

11. Prevádzkovateľ má spracovaný pasport, ktorý obsahuje evidenciu hrobových miest. Na základe tohto 
pasportu si obstarávateľ pohrebu vyberie hrobové miesto. Pochováva sa do nových hrobov, ale tiež 



po uplynutí tlecej doby (10 rokov) sa pochováva aj do starých hrobov. 
12. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do 

existujúceho hrobu len so súhlasov nájomcu hrobového miesta. Nájomca odovzdá prevádzkovateľovi 
pohrebiska vyplnený formulár Aktualizácia údajov k Zmluve o nájme hrobového miesta, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tohto VZN. 

13. V zmysle zákona musí byť mŕtvy pochovaný: 

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

 Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od 
úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho 
pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 
dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona. Ak pitva bola nariadená v 
trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom 
predpise. 

 Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa odseku a) povinná bezodkladne oznámiť jeho 
úmrtie Ministerstvu zahraničných veci Slovenskej republiky, alebo príslušnej diplomatickej misii, 
alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane 
do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, 
alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzultačného úradu, ktorého bolo mŕtvy štátnym 
príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov, alebo súhlas na ich 
pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie ľudských  pozostatkov zabezpečí obec. 
 

Čl. 9 
Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta 

1. Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva v týchto rozmeroch 

 dĺžka hrobu 2,1 m, 

 šírka hrobu 0,8 m, 

 hĺbka hrobu 1,6 m na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve (dospelá 
osoba a dieťa nad 10 rokov, pre dieťa do 10 rokov je hĺbka hrobu 1,2 m) 

 prehĺbený hrob 2,2 m pre uloženie v rakve ďalšieho zomretého nad sebou. 
2. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť. 
3. Výkopové práce hrobov a hrobiek prevádzkovateľ pohrebiska nezabezpečuje. Tieto si zabezpečujú 

pozostalí zomrelého na vlastné náklady podľa uváženia u oprávnených firiem zabezpečujúcich tieto 
služby. Na bezpečnosť práce počas výkopu hrobu a hrobky dohliada oprávnená firma poskytujúca 
tieto služby. 

4. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú pracovníci vykonávajúci výkop povinní s 
nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a 
uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou. 

5. Úpravu hrobového miesta po uľahnutí zeminy vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol 
narušený estetický vzhľad pohrebiska. 

6. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť 
vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. 
 

Čl. 10 
Tlecia doba 

1. Na pohrebisku Mesta Krásno nad Kysucou je stanovená tlecia doba 10 rokov pri pochovaní do hrobu. 



Čl. 11 
Evidencia pohrebiska 

1. Evidencia pohrebiska pozostáva z evidencie hrobových miest a evidencie prevádzky pohrebiska 

(obsahuje údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal a údaje o zrušení 

pohrebiska). 

2. Mesto Krásno nad Kysucou je ako prevádzkovateľ pohrebiska povinné viesť evidenciu hrobových 

miest, ktorá musí obsahovať: 

- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste, 
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a 

hĺbky pochovania, 
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo 

hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak 

je nájomcom obec, 
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o 

zmene nájomcu, 
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo 

pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob, 
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 

3. Nájomná zmluva 
- uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 

hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa 
uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.  

- po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol 
nájomcom. Prevádzkovateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je 
obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej. 

- nájomca je povinný prevádzkovateľovi písomnou formou nahlásiť všetky zmeny údajov 
potrebných pre vedenie evidencie hrobových miest. 

4. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy 

- pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy 

na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, prednostné právo má tá blízka osoba, 

ktorá splní tieto podmienky: doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby 

k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným 

podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako 

prvej potvrdí využitie prednostného práva.  Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

5. Zmeny nájomnej zmluvy, prevod  a zrušenie hrobového miesta 

- nájomca je počas trvania Zmluvy o nájme povinný prevádzkovateľovi pohrebiska písomnou 
formou nahlásiť všetky zmeny údajov potrebných pre vedenie evidencie hrobových miest. 
Formulár na aktualizáciu údajov v zmluve o nájme tvorí prílohu č. 1. 

6. Platenie nájmu  

- Nájomca je v zmysle Zmluvy o nájme povinný uhrádzať nájomné podľa cenníka, ktorý je prílohou 

č. 2 tohto VZN 

- Nájomné sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta sa uhrádza počas tlecej doby na obdobie 
10 rokov. Nájomné po uplynutí tlecej doby sa uhrádza na 5 alebo 10 rokov. 



- Nájomné je možné uhradiť v hotovosti v pokladni v sídle prevádzkovateľa pohrebiska, prevodom 

na účet alebo šekom. 

- Najmenej šesť mesiacov pred uplynutím lehoty, na ktorú je nájomné zaplatené, zašle 

prevádzkovateľ nájomcovi písomnú Výzvu na zaplatenie nájmu za hrobové miesto. Vo výzve 

uvedie sumu a lehotu, do ktorej nájomca nájomné uhradí.  

- Prenajímateľ má právo počas trvania nájomnej zmluvy zmeniť výšku nájomného v súlade 

splatnou prílohou č. 2 tohto VZN. 

7. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu 

-  prevod hrobového alebo urnového miesta na občana bez príbuzenského vzťahu možno 

uskutočniť iba na základe písomnej dohody o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta medzi 

doterajšou a novou oprávnenou osobou. Na základe nej prevádzkovateľ uzavrie novú zmluvu o 

nájme s novou oprávnenou osobou. 

 

Čl. 12 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy 

najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska 

musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b) sa pohrebisko zruší, 
c) nájomca ani po upozornení podľa odseku 1 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového 

miesta. 
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a 

b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské 
ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a 
b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď 
sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto 
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového 
miesta a čísla hrobového miesta. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c), je 
povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo 
nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto 
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového 
miesta a čísla hrobového miesta. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 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 sa 
príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a 
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. 
Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ 
pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o 
trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa 



príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 6 a 7, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 
9. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu rozhodli, 

že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodlo mesto sa môžu zrušiť 
len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení 
vyhlásenia hrobu za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname 
pamätihodnosti obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase mesta. 

 
Čl. 13 

Pohrebné služby 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska neposkytuje služby súvisiace s pohrebom. 
 
 

Čl. 14 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska v súlade s § 17 ods. 6 zákona umožní vstup pohrebnej  služby na  
pohrebisko a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za 
účelom prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosu rakvy a pochovania ľudských 
pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, alebo uloženia urny s popolom do hrobu, 
hrobky alebo urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich opätovného 
pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v § 18 ods. 1) len so 
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku 
pohrebiska. 

 
Čl. 15 

Spôsob nakladania s odpadmi 
1. Nájomca hrobového miesta a návštevníci pohrebiska sú povinní odpad z hrobového miesta ukladať 

do zberných nádob určených mestom pre pohrebisko. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje prostredníctvom správcu, ktorým je Mestský podnik Krásno 

nad Kysucou, s.r.o., zber odpadu z pohrebiska prostredníctvom zberných nádob, ktoré pravidelne 
podľa potreby vyváža osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Podrobnosti o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Za zber, 
odvoz a udržiavanie čistoty v okolí zbernej nádoby na pohrebisku zodpovedá mesto ako 
prevádzkovateľ pohrebiska. 

Čl. 16 
Cenník služieb 

1. Cenník služieb je uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN. 
 

 
 

Čl. 17 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu mestského zastupiteľstva v Krásne nad 
Kysucou. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou 



dňa 25.08.2021. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta, t. j. 10.09.2021, príloha č. 2 dňa 01.01.2022. 
 

V Krásne nad Kysucou, dňa 25.08.2021 
 

 
 

 
 

Ing. Jozef Grapa 
      primátor mesta Krásno nad Kysucou 

 



Príloha č. 1 

 

Aktualizácia údajov k Zmluve o nájme hrobového miesta 
Nájomca hrobového miesta: 

Priezvisko, meno, titul:  

Trvalý pobyt:  

Prechodný pobyt:  

Dátum narodenia:  

Číslo OP:  

Telefónny kontakt:  

e-mail:  

 

Údaje o pochovanom na hrobovom mieste: 

Číslo hrobového miesta  Dátum pohrebu  

Meno a priezvisko 
zomrelého 

 Hĺbka pochovania  

Dátum narodenia 
 Umiestnenie pri viac 

hrobe* 

Vľavo Uprostred      Vpravo 

Miesto narodenia 
 Nebezpečná 

choroba* 

Áno   -   Nie 

Dátum úmrtia 
 Národná kultúrna 

pamiatka* 

Áno   -   Nie 

Miesto úmrtia 
 Pamätihodnosť 

mesta* 

Áno   -   Nie 

 

Predmet aktualizácie:* 
a) Zmena kontaktných údajov 
b) Úprava pomníka – k formuláru pripojte aktuálnu fotografiu pomníka 
c) Ako nájomca hrobového miesta súhlasím s pochovaním vyššie uvedenej osoby do tohto 

hrobového miesta 
 

V Krásne nad Kysucou, dňa ....................... 
   
       
      .............................................         ............................................. 

podpis nájomcu              meno, priezvisko a podpis  
       osoby vybavujúcej pohreb 
 

Všetky zmeny týkajúce sa hrobového miesta je nájomca v zmysle Zmluvy o nájme povinný 
bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska – Mestu Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 
02 Krásno nad Kysucou. 
 

* Hodiace sa  zakrúžkujte 



Príloha č. 2 

Cenník služieb 
 
  
 

Poplatky sú určené podľa hrobových miest, ktoré je zabrané na povrchu. Poplatok nie je ovplyvnený 
množstvom zomrelých uložených v hrobe. Poplatky za hrobové miesta počas tlecej doby sa platia na 
dobu 10 rokov. Po uplynutí tlecej doby má nájomca možnosť výberu úhrady poplatku na dobu 5 alebo 10 
rokov. 

 
Cena za prenájom hrobového miesta v € sa stanovuje nasledovne: 
 

Druh hrobu 
Detský 
hrob 

Jedno 
hrob 

Dvoj 
hrob 

Troj 
hrob 

Urnové 
miesto 

Cenník pre osoby s trvalým pobytom v Krásne nad Kysucou 

 Cena počas tlecej 
doby (prvých 10 rokov 

od pochovania) 

15,00 
 Eur 

35,00 
Eur 

70,00 
Eur 

105,00  
Eur 

10,00  
Eur 

 Cena po uplynutí 
tlecej doby na obdobie 

10 rokov 

15,00 
 Eur 

35,00 
Eur 

70,00 
Eur 

105,00  
Eur 

10,00  
Eur 

Cena po uplynutí tlecej 
doby na obdobie  

5 rokov 

7,50 
 Eur 

17,50 
Eur 

35,00 
Eur 

52,50  
Eur 

5,00  
Eur 

Cenník pre osoby bez trvalého pobytu Krásne nad Kysucou 

Cena počas tlecej doby 
(prvých 10 rokov od 

pochovania) 

30,00 
 Eur 

70,00 
Eur 

140,00 
Eur 

210,00  
Eur 

20,00  
Eur 

 Cena po uplynutí 
tlecej doby na obdobie 

10 rokov 

30,00 
 Eur 

70,00 
Eur 

140,00 
Eur 

210,00  
Eur 

20,00  
Eur 

Cena po uplynutí tlecej 
doby na obdobie  

5 rokov 

15,00 
 Eur 

35,00 
Eur 

70,00 
Eur 

105,00  
Eur 

10,00  
Eur 

 
 



V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov: 
 
 

Návrh VZN  

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 09.08.2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 09.08.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 09.08.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 19.08.2021 

Adresy na zaslanie pripomienok k návrhu VZN:  Mesto Krásno nad Kysucou 
 1. mája 1255 
 023 02 Krásno nad Kysucou 

 info@mestokrasno.sk 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 20.08.2021 

 

Schválené VZN 

VZN schválené na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa: 25.08.2021  

Číslo, pod ktorým je VZN schválené: 34/2021 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa: 26.08.2021  

VZN zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 26.08.2021  

Nadobudnutie účinnosti VZN: 10.09.2021 

Príloha č. 2 od 01.01.2022 

 


