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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 
v zmysle zákona č.  131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

 
CINTORÍN SVÄTÝCH KOZMU A DAMIÁNA  

BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
 

§1 Identifikačné údaje 
 

Pohrebisko:     Cintorín svätých Kozmu a Damiána  
Pútnická 53, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica 

 
Zriaďovateľ pohrebiska:   Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica  
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava 
IČO: 31744648, kancelaria@farabystrica.sk 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska:   Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica 
Svätého Pia X. 1, 841 06 Bratislava 
alebo iný zmluvne dohodnutý prevádzkovateľ 

 
§ 2 Všeobecné ustanovenia 

 
1. Tento prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať 

a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska Cintorín sv. Kozmu a Damiána v Bratislave – Záhorskej 
Bystrici (ďalej len „pohrebisko“) a je v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). 

2. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu; urnové miesto 
a kolumbárna schránka sú miesta na uloženie urny.  

3. Príslušenstvo hrobového miesta tvoria všetky predmety, ktoré dotvárajú hrobové miesto, najmä: 
betónový základ, pomník, náhrobný kameň, náhrobná či epitafná doska, oplotenie hrobu, a pod. a sú 
majetkom nájomcu hrobového miesta, ak ich vybudoval na vlastné náklady.  

4. Stavebnými prácami sa v zmysle tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava 
a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu, a s tým súvisiaca príprava potrebných zmesí.  

 
§ 3 Účel 

 
1. Účelom tohto prevádzkového poriadku je v súlade so zákonom o pohrebníctve a všeobecne 

uznávanými zásadami úcty stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri 
prevádzkovaní pohrebiska, pri užívaní hrobového miesta na pohrebisku, pri zaobchádzaní s ľudskými 
pozostatkami alebo ostatkami, pri stavebných činnostiach na pohrebisku, pri vstupe na pohrebisko, 
čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, plán hrobových miest, dĺžka tlecej doby, spôsob vedenia 
evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej 
služby na pohrebisko, kontrolu, sankcie a cenník poplatkov na pohrebisku.  

 
§ 4 Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na pohrebisku najmä tieto služby: pochovávanie, 

vykonávanie exhumácie, výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou, nájom hrobového 
miesta, nájom obradnej siene Domu smútku, správu a údržbu pohrebiska vrátane komunikácií 
a zelene, správu a údržbu objektov na pohrebisku: Dom smútku, kaplnka svätých Kozmu a Damiána, 
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oplotenie, inžinierske siete), odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka úžitkovej vody pre účely 
starostlivosti o hrobové miesta, zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste na to určenom. 

2. Predaj kvetov a sviečok je možný na pohrebisku len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska 
a v priestoroch ním určených, a to výlučne osobám, ktoré sa preukážu oprávnením na podnikateľskú 
činnosť. 

3. Vykonávanie činnosti pohrebnej služby na pohrebisku je možné len so súhlasom prevádzkovateľa 
pohrebiska a podnikateľským subjektom, ktoré sa prevádzkovateľovi preukážu príslušným 
oprávnením.  

4. Výroba pomníkov a iného príslušenstva hrobov, ako aj predaj výrobkov tohto druhu je možný len so 
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a len podnikateľskému subjektu, ktorý sa preukáže príslušným 
podnikateľským oprávnením, a to na mieste určenom prevádzkovateľom pohrebiska.  

5. Predaj tovaru a vykonávanie služieb, ktoré by rušili pietny charakter pohrebiska, je na pohrebisku 
zakázaný.  

6. Prístup nájomcov hrobových miest a návštevníkov k vode na pohrebisku ovplyvňujú lokálne 
klimatické podmienky. Vo všeobecnosti platí, že prístup k vode je možný v období, keď vonkajšia 
teplota neklesne pod bod mrazu. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.  

 
§ 5 Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:  
1. Prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.  
2. Umožniť pochovanie ľudských pozostatkov alebo ostatkov, ak je úmrtie doložené:  

a) listom o prehliadke mŕtveho so štatistickým hlásením o úmrtí lekárom, ktorý vykonal prehliadku 
mŕtveho, a s úradným osvedčením matričného úradu, 

b) pasom pre mŕtvolu, keď ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,  
c) písomným súhlasom orgánu činnom v trestnom konaní, ak sa pri úmrtí jednalo o spáchanie 

trestného činu.  
3. Zriaďovať hrobové miesta na pohrebisku. 
4. Viesť evidenciu pohrebiska pozostávajúcu z: 

a) evidencie hrobových miest obsahujúcej: 
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky alebo ostatky sú v hrobovom mieste 

uložené, 
- miesto a dátum narodenia a úmrtia zosnulej osoby, jej rodné číslo, 
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,  
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky uložili do hrobu a hrobky, 

bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; 

obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu, ak ide o právnickú osobu, 
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy, 
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, 

b) evidencie prevádzkovania pohrebiska obsahujúcej: 
- údaje o zákaze pochovávania, dobe jeho trvania, ak takýto zákaz bol vydaný, 
- údaje o zrušení pohrebiska, 
- údaje o skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť 

obce alebo či ide o vojnový hrob. 
5. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy pred 

pochovaním.  
6. Udržiavať priechodné komunikácie v areáli pohrebiska, funkčné verejné osvetlenie a oplotenie, 

zabezpečovať potrebný počet kontajnerov na cintorínsky odpad a pravidelný odvoz odpadu, 
zabezpečiť prístupný zdroj úžitkovej vody, udržiavať verejnú zeleň na pohrebisku a kosenie 
trávnatých plôch, zabezpečiť vykonávanie opráv a údržby zariadení pohrebiska, zabezpečovať 
starostlivosť o hroby chránené ako národná kultúrna pamiatka, pamätihodnosť obce alebo vojnové 
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hroby (pokiaľ sa nachádzajú na pohrebisku), vykonávať celkový dozor nad dodržiavaním poriadku 
a pravidiel určených týmto prevádzkovým poriadkom. 

7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže nájomnú zmluvu vypovedať: 
a) ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšie 

obdobie, 
b) ak sa ruší pohrebisko, 
c) ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta. 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy 
najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska na 
túto skutočnosť nájomcu písomne upozorní; ak sa s nájomcom vopred písomne dohodne na 
elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom 
krátkej textovej správy, oznámi mu to týmto spôsobom. 
Výpoveď je prevádzkovateľ pohrebiska povinný doručiť nájomcovi písomne najmenej tri mesiace 
pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu 
z dôvodu neuhradenia nájomného, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch 
mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak aktuálna adresa alebo sídlo 
nájomcu nie je prevádzkovateľovi známa, uverejní informáciu o výpovedi nájmu umiestnením 
oznamu na pohrebisku, na mieste na to určenom.  

8. Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu neplatenia nájomného za užívanie 
hrobového miesta a: 
a) nájomca je známy: po uplynutí výpovednej lehoty 1 rok odo dňa doručenia výpovede, 

prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby v tejto lehote odstránil príslušenstvo hrobového 
miesta. Ak tak nájomca neurobí, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska 
odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.  

b) nájomca nie je známy: prevádzkovateľ pohrebiska uverejní výpoveď na obvyklom mieste na 
pohrebisku. Po uplynutí výpovednej lehoty 3 rokov odo dňa, keď nájomné nebolo zaplatené, 
prevádzkovateľ pohrebiska nechá po túto dobu príslušenstvo hrobového miesta na 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. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa bodu 8. tohto paragrafu prevádzkového poriadku, 
musí zabezpečiť dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobového miesta.  

 
§ 6 Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 
1. Nájomca hrobového miesta má právo užívať hrobové miesto až po uzavretí nájomnej zmluvy 

s prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom hrobového miesta. Zmluva musí mať písomnú 
formu. Nájomca touto zmluvou nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom 
nájomcu je len príslušenstvo hrobového miesta, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.  

2. Nájomca hrobového miesta je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností 

nájomcu hrobového miesta, 
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo 

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska a to na vlastné náklady, 
d) do 15 pracovných dní písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré 

sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,  
e) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
f) udržiavať čisté bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta – priestor medzi hrobmi na 

vlastné náklady. 
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prenecháva prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi hrobové miesto za 

nájomné a za poplatok za služby spojené s nájmom výlučne na uloženie ľudských pozostatkov alebo 
ostatkov alebo urny s popolom a v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Nájomné a poplatok za 
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služby spojené s nájmom sa uhrádzajú minimálne na 10 rokov, resp. v súlade s tlecou dobou. Po 
uplynutí tejto doby alebo v prípade uloženia urny s popolom na pohrebisku môže byť nájomné 
a poplatok za služby spojené s nájmom hrobového miesta uhradené aj na kratšiu dobu.  

4. Nájom hrobového miesta je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženie ľudských 
pozostatkov alebo ostatkov, resp. urny s popolom na pohrebisku.  

5. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej 
doby na pohrebisku.  

6. Pri úmrtí nájomcu majú prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto 
osoby blízke; ak je blízkych osôb viac, tá blízka 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 
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. 

7. Nájomca je povinný včas a v predpísanej výške platiť nájomné a poplatok za služby spojené s nájmom 
podľa cenníka, ktorý je súčasťou tohto prevádzkového poriadku.  

8. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto tak, aby zodpovedalo dôstojnosti 
pohrebiska a piete uloženia ľudských pozostatkov. Hrobové miesto musí udržiavať pokosené, 
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky osadené tak, aby neohrozovali návštevníkov 
pohrebiska. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, písomne vyzve 
nájomcu na ich odstránenie v primeranej lehote a v prípade, že nájomca nedostatky neodstráni, 
urobí tak prevádzkovateľ na náklady nájomcu. Nájomca sa môže dohodnúť o odplatnom udržiavaní 
hrobového miesta s prevádzkovateľom. Rozsah starostlivosti a poplatok za poskytovanú starostlivosť, 
dohodnú v písomnej zmluve.  

9. Nájomca môže len s písomným súhlasom prevádzkovateľa vykonávať stavebné práce súvisiace 
s vyhotovením alebo údržbou príslušenstva hrobového miesta. Súčasťou písomného súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska je aj povinná finančná zábezpeka pre prípad nesplnenia uložených 
povinností nájomcom. Táto zábezpeka bude nájomcovi vrátená ihneď po zhodnotení  ukončenia 
stavebných prác, ktorú vykoná prevádzkovateľom pohrebiska poverená osoba. Nájomca zodpovedá 
za vyčistenie okolia hrobového miesta po ním objednaných stavebných činnostiach, ako aj za odvoz 
stavebného odpadu a prebytočného stavebného materiálu z pohrebiska. Zodpovedá tiež za to, že 
príprava betónových zmesí a pod. bude vykonávaná výlučne len na mieste určenom 
prevádzkovateľom, ako aj za škodu vzniknutú nedodržaním tejto povinnosti. Upravovať okolie hrobu 
betónovaním, vykladaním a iným spevňovaním nie je dovolené bez písomného povolenia.  

10. Pri plánovanej rekonštrukcii alebo stavbe pomníka je potrebná písomná žiadosť o vydanie povolenia 
na rekonštrukciu, resp. stavbu pomníka, ktorá musí obsahovať: číslo hrobu a sektoru, termín začatia 
a ukončenia stavebných prác, informácie o rozsahu rekonštrukcie, nákres, názov kamenárstva, ktoré 
bude stavebné práce vykonávať, spôsob a miesto likvidácie vzniknutých odpadov. Vydanie povolenia 
je spoplatnené podľa platného cenníka, ktorý je súčasťou tohto prevádzkového poriadku. Súhlas na 
stavebné práce je vydaný v troch vyhotoveniach: jeden pre žiadateľa, jeden pre prevádzkovateľa 
pohrebiska a jeden pre vykonávateľa stavebných prác.  

11. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa 
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Vykonávatelia stavebných prác môžu vykonávať tieto práce 
len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. V opačnom prípade budú postihnutí podľa § 
15 tohto prevádzkového poriadku.  

12. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobového miesta na iné hrobové miesta alebo ich 
opierať o susedné príslušenstvo hrobového miesta.  

13. Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste nájomca musí dodržať tieto zásady: 
a) hrob musí spĺňať požiadavky opísané v bode 6, § 9.  
b) základy pomníka musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, základové murivo nesmie 

presahovať do pochovávacej plochy hrobového miesta, 
c) najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,  
d) spôsob likvidácie stavebných odpadov musí byť písomne doložený.  
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14. Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol 
narušený estetický vzhľad pohrebiska. 

15. Na hrobovom mieste nie je dovolené nájomcovi vysádzať dreviny, ani okrasné kríky dorastajúce do 
výšky nad 50 cm. Osadzovať lavičky pri hrobovom mieste je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 
pohrebiska zakázané. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený, bez povinnosti náhrady, odstrániť 
lavičky osadené bez jeho súhlasu, ako aj dreviny, stromy, kríky s výškou nad 50 cm nachádzajúcich sa 
na hrobových miestach. Náklady na odstránenie je povinný znášať nájomca. 

16. Právo na nájom hrobového miesta môže previesť prevádzkovateľ pohrebiska len so súhlasom 
dovtedajšieho nájomcu. Nájomcovia nie sú oprávnení prevádzať hrobové miesta, či vzájomne ich 
zamieňať bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

17. Nájomcovia nie sú oprávnení bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odstraňovať, či 
predávať stavby na hrobovom mieste, alebo ich časti.  

18. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy 
alebo majetok ďalších osôb, nájomca hrobového miesta je povinný bez zbytočného odkladu 
zabezpečiť nápravu na vlastné náklady. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, 
prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená 
bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu daného hrobového miesta.  

19. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So spopolnenými 
ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s písomným 
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
§ 7 Povinnosti návštevníkov cintorína 

 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok a pokyny prevádzkovateľa 

pohrebiska.  
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcemu piete 

miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by rušilo úctu typickú pre toto miesto, t. z. 
nerobiť hluk, nepúšťať prenosné nosiče zvuku, nepáliť trávu, nezapaľovať odpadky, nepoužívať 
alkoholické nápoje alebo iné omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na 
pohrebisku, atď.  

3. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaní poriadku na pohrebisku a zachovaním 
dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú aj na nájomcov hrobových miest a poskytovateľov služieb na 
pohrebisku.  

4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviece len na hrobovom mieste, alebo mieste na to 
vyhradenom. Prevádzkovateľ pohrebiska, alebo ním poverené osoby môžu z bezpečnostných 
dôvodov obmedziť alebo aj dočasne zakázať manipuláciu s otvoreným ohňom.  

5. Odpad je nutné odkladať na určené miesta podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska.  
6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest je 

zakázané.  
7. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií je možné len so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska.  
8. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami vo všetkých 

priestoroch pohrebiska.  
9. Prevádzkovateľ pohrebiska, alebo ním poverené osoby sú oprávnení vykázať z pohrebiska fyzické 

alebo právnické osoby, ktoré ponúkajú tovar a služby na pohrebisku tak, že svojim správaním 
obťažujú návštevníkov cintorína.  

10. Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.   
11. Je zakázané voziť sa na pohrebisku na bicykli, na kolobežke alebo na kolieskových korčuliach.  
12. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to: 

a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do Domu smútku, resp. na vykonanie pohrebného 
obradu, 

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov 
a inú úpravu hrobového miesta,  
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c) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.  
13. Prevádzkovateľ pohrebiska, alebo ním poverené osoby môžu vykázať z priestorov pohrebiska 

všetkých, ktorí nedodržujú tento prevádzkový poriadok alebo pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.  
14. Počas vykonávania pohrebných obradov je zakázané také konanie, ktoré by narušovalo úctu 

a pokojný priebeh pohrebného obradu (jazda autom, rušivé stavebné práce, a pod.).  
15. Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou bez upozornenia opustiť 

pohrebisko.  
 

§ 8 Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby  
na pohrebisko a do obradnej siene Domu smútku 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na 

vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ 
pohrebnej služby sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pochovávania 
určeným prevádzkovateľom pohrebiska.  

2. Pred vstupom na pohrebisko za účelom prípravy alebo vykonania pohrebu je povinný prevádzkovateľ 
pohrebnej služby preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska, alebo ním poverenej osobe platnou 
koncesnou listinou na vykonávanie koncesovanej živnosti – prevádzkovanie pohrebnej služby, 
a potvrdiť protokol o oboznámení sa s ustanoveniami tohto prevádzkového poriadku.  

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska poplatok za vstup svojím 
motorovým vozidlom na pohrebisko. 

4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby privezie do Domu smútku zosnulého už pripraveného k záverečnej 
rozlúčke pre pozostalých, v konečnej rakve (rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú) 
a najneskôr 45 minút pred konaním pohrebného obradu. 

5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať poriadok v Dome smútku. Môže v ňom 
vykonávať aranžovanie kvetinovej výzdoby, ktorú po skončení pohrebného obradu odnesie na 
hrobové miesto pochovania. Žiadne iné úpravy v Dome smútku nie sú povolené.  

6. Po skončení pohrebného obradu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný vrátiť 
prevádzkovateľovi pohrebiska obradnú sieň Domu smútku v pôvodnom stave v akom ju prebral pred 
pohrebným obradom.  

 
§ 9 Ukladanie ľudských pozostatkov, exhumácia  
ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie 

 
1. Na pohrebisku sa vykonávajú pohrebné obrady v pracovných dňoch počas pracovnej doby 

prevádzkovateľa pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch a po dohode s prevádzkovateľom 
pohrebiska je možné vykonať pohrebné obrady a poskytnúť služby aj v sobotu za príplatok v zmysle 
cenníka služieb. V nedeľu a v dňoch pracovného pokoja sa nevykonávajú pohrebné obrady na tomto 
pohrebisku.  

2. Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky v urne sa ukladajú do hrobových 
alebo urnových miest alebo do kolumbárnych schránok.  

3. Pochovávanie ľudských pozostatkov uskutočňuje prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich 
vykonávaní povinný dodržiavať plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom 
pohrebiska, tento prevádzkový poriadok a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Ukladanie 
urny so spopolnenými ľudskými ostatkami uskutočňuje prevádzkovateľ pohrebiska alebo ním 
poverený osoba.  

4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, resp. nájomca hrobového miesta sú pred uložením ľudských 
pozostatkov alebo ostatkov povinní oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre 
vedenie evidencie hrobových miest.  

5. Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ostatkov na pohrebisku je 
prevádzkovateľ pohrebnej služby, resp. nájomca hrobového miesta povinný dbať o to, aby jeho 
činnosťou neboli poškodené okolité hroby alebo iné príslušenstvo pohrebiska.  
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6. Hrob musí spĺňať tieto požiadavky:  
a) maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane príslušenstva nového jednohrobu sú šírka 1 m 

a dĺžka 2 m, a nového dvojhrobu sú šírka 2 m a dĺžka 2 m,  
b) hĺbka hrobu 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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský 
plod najmenej 0,7 m, 

c) hĺbka prehĺbeného hrobu (pre 2 rakvy nad sebou) musí byť aspoň 2,2 m, 
d) dno musí ležať aspoň 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou do 

výšky minimálne 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým 
ľudským plodom, vo výške 0,7 m 

f) pochovávacia plocha nového hrobu musí byť minimálne šírka 0,90 m a dĺžka 2 m, pri detskom 
hrobe 0,60 m x 1,60 m, pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 0,50 m x 1 m, 

g) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť aspoň 0,3 m.  
7. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od 

úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak bola nariadená pitva v trestnom konaní, môžu 
sa ľudské pozostatky pochovať len za podmienok uvedených v trestnom poriadku. 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.  

8. Ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobu v rakve. Rakva musí byť z takých materiálov, aby v stanovenej 
tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z nerozložiteľných 
materiálov.  

9. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Do toho istého 
hrobu možno uložiť ďalšie ľudské pozostatky pred uplynutím tlecej doby len vtedy, ak je možné 
umiestniť ich nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad 
vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

10. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na základe písomnej žiadosti pre 
prevádzkovateľa pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, od: 
a) sudcu alebo prokurátora,  
b) obstarávateľa pohrebu, 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.  
Predmetná žiadosť musí obsahovať: vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, list 
o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vyhotovenú prevádzkovateľom, 
resp. prenajímateľom pohrebiska, na ktorom budú predmetné ľudské ostatky následne uložené 
a identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie. Náklady na 
exhumáciu hradí ten, kto o exhumáciu požiadal. 

11. Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska elektronickou formou a taktiež 
prostredníctvom evidencie hrobových miest.  

 
§ 10 Otváracia doba pohrebiska 

 
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roku:  

a) v letnom období (1.5.-30.9.):   od 7.00 hod. do 21.00 hod. 
b) v zimnom období (1.10.-30.4.):  od 7.00 hod. do 18.00 hod. 
c) počas sviatku Pamiatky zosnulých:  od 7.00 hod. do 21.00 hod. 

2. Mimo uvedenej doby je vstup na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska zakázaný. 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže uzavrieť pohrebisko, alebo jeho časť v čase vykonávania exhumácie, 

terénnych a stavebných úprav, v čase poľadovice a vždy, keď uzná, že nemôže zabezpečiť 
návštevníkom ochranu ich života a zdravia.  

 
§ 11 Dĺžka tlecej doby 

 
1. Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov. 
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§ 12 Spôsob nakladania s odpadmi 
 

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska sú komunálny odpad. 
2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest ako zvyšky 

kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety do zberných nádob na to 
určených.  

3. Na pohrebisku sú umiestnené odpadkové koše a veľkoobjemové kontajnery (vyprázdňované podľa 
potreby). 

4. Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska na zákonnú skládku odpadu.  
 

§ 13 Cenník služieb 
 
1. Ceny služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska na pohrebisku upravuje Cenník služieb, 

ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.  
 

§ 14 Kontrolná činnosť a sankcie 
 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, Mestská polícia a poverené osoby prevádzkovateľa pohrebiska. V prípade 
zistenia porušenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľ pohrebiska predloží polícii návrh na 
začatie priestupkového konania v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“). Za porušenie zákona o priestupkoch môže príslušný 
orgán verejnej moci v blokovom konaní uložiť blokovú pokutu  do výšky 66 Eur a v priestupkovom 
konaní pokutu až do výšky 663 Eur. Pri ukladaní pokút príslušný orgán verejnej moci prihliada na 
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.  

2. Vykonávanie stavebných prác bez povolenia prevádzkovateľa pohrebiska predstavuje porušenie 
tohto prevádzkového poriadku ako aj  príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za 
takéto porušenie prevádzkového poriadku, ako aj príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov môže orgán verejnej moci  páchateľovi priestupku alebo správneho deliktu uložiť pokutu 
vo výške stanovenej v osobitnom právnom predpise.  

 
§ 15 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku na pohrebisku.  
2. Tento prevádzkový poriadok je platný a záväzný pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré 

vykonávajú činnosť, resp. sa zdržiavajú na pohrebisku v Bratislave – Záhorskej Bystrici.  
 

§ 16 Účinnosť 
 

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava – Záhorská Bystrica podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, číslo 
uznesenia ................. zo dňa 30. novembra 2021, a nadobúda účinnosť dňom 1.12.2021. 

 
 
 
 
 

Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica 

Prevádzkovateľ pohrebiska 
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CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU 
 

CINTORÍN SVÄTÝCH KOZMU A DAMIÁNA  
BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

 
 
Vydanie súhlasu na stavebné práce pre vytvorenie, resp.  
rekonštrukciu hrobového či urnového miesta     25,00€ 
 
Povolenie na uloženie urny na pohrebisku     5,00€ 
 
Likvidácia príslušenstva hrobového alebo urnového miesta  
(úkony spojené s likvidáciou vrátane odvozu na skládku,  
na základe objednávky nájomcu hrobového miesta)     225,00€ 
 
Administratívne úkony spojené s likvidáciou hrobového  
či urnového miesta (okrem fyzickej likvidácie príslušenstva)   15,00€ 
 
Administratívne úkony spojené s dohľadaním hrobového či urnového  
miesta v evidencii a vystavenie duplikátu/odpisu nájomnej zmluvy  2,00€ 
 
Manipulačný poplatok pri exhumácii      10,00€ 
 
Nájomné za 1 hrobové alebo urnové miesto na 1 rok    0,03€ 
 
Služby spojené s nájmom 1-hrobového alebo urnového  
miesta na 1 rok pre dospelého       14,00€ 
 
Služby spojené s nájmom 1-hrobového alebo urnového  
miesta na 1 rok pre dieťa do 10 rokov      9,00€ 
 
Služby spojené s nájmom 2-hrobového miesta na 1 rok     25,00€ 
 
Služby spojené s nájmom 3-hrobového miesta na 1 rok    36,00€ 
 
Príplatok za pohrebný obrad v sobotu       50,00 € 
 
Likvidácia kvetinových darov po pochovaní  
(na základe objednávky nájomcu hrobového miesta)     10,00€ 
 
Vydanie súhlasu na individuálne osadenie lavičky na cintoríne    50,00€ 
 
Vydanie súhlasu na vstup motorového vozidla na pohrebisko:  

a) vozidlo prevádzkovateľa pohrebnej služby  
- celodenný vstup       5,00€ 
- celoročný vstup       150,00 € 

b) súkromné osoby na celodenný vstup     3,00 € 
(osoby s preukazom ZŤP a ZPS zdarma) 

c) podnikateľské subjekty 
- celodenný vstup       9,00 € 
- mesačný vstup       65,00 € 
- sezónny vstup (marec – október)     500,00 € 
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Pridelenie betónového základu pomníka hrobového miesta  
a) jednohrob 

- občan s trvalým pobytom v BA-Záhorská Bystrica   190,00€ 
- občan bez trvalého pobytu v BA-Záhorská Bystrica   250,00€ 

b) dvojhrob  
- občan s trvalým pobytom v BA-Záhorská Bystrica   330,00€ 
- občan bez trvalého pobytu v BA-Záhorská Bystrica   430,00€ 

c) urnové miesto  
- občan s trvalým pobytom v BA-Záhorská Bystrica   190,00€ 
- občan bez trvalého pobytu v BA-Záhorská Bystrica   250,00€ 

 
Pridelenie hrobového či urnového miesta bez pochovania  
či uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov na 10 rokov   300,00€ 
 
Administratívne úkony spojené s dohľadaním hrobového  
alebo urnového miesta v evidencii      0,00€ 
 
Vyhľadanie hrobového či urnového miesta priamo  
na pohrebisku         0,00€ 
 
Manipulačný poplatok za vystavenie výzvy/upomienky  
neplatičom v SR        0,00€ 
 
Manipulačný poplatok za vystavenie výzvy/upomienky  
neplatičom do zahraničia        0,00€ 
 
Orezanie stromových či kríkových porastov pri hrobovom  
alebo urnovom mieste (na základe objednávky nájomcu  
hrobového miesta)        0,00€  
 


