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V Bardejove 07. 5. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
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Návrh 
 
zmien a doplnkov   
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mesta Bardejov č. 146/2015             
o prevádzkovom poriadku na 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

K NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA 
BARDEJOV Č. 146/2015 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU NA POHREBISKÁCH 

 

 
 

 
        Predmetné  všeobecne záväzné nariadenie č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na 
pohrebiskách upravuje základné pojmy, podmienky správy a užívania pohrebísk, správcami 
a osobami, ktoré využívajú služby poskytované správou pohrebísk. Posledná novelizácia bola 
vykonaná a  schválená MsZ Bardejov 30. 3.2017 a  nadobudlo účinnosť 15. dňom odo dňa 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Bardejov, t.j. 15.4.2017. 

      Predkladaný návrh zmien a doplnkov príslušného VZN vyplýva z dôvodu meniacich sa 
právnych a legislatívnych predpisov a noriem, osobitne zo zákona č. 398/2019 Z. z, ktorým 
došlo k novele zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), s 
účinnosťou odo dňa 01.01.2020, ako aj  na základe požiadavky prevádzkovateľa Bardejovského 
podniku služieb BAPOS, m. p. Bardejov na úpravu cien za poskytované služby, ktorej 
dôvodom je nárast nákladov na tieto služby. Úprava zahŕňa predovšetkým nárast mzdových 
nákladov, nákladov na zákonne sociálne poistenie a ostatné zákonne sociálne náklady. Posledná 
úprava cenníka bola realizovaná v roku 2015. Od roku 2016 došlo k nárastu mzdových 
nákladov a s tým súvisiacich nákladov na zákonne sociálne poistenie o 42,42 %.  V roku 2016 
bola priemerná mzda pracovníkov pohrebnej služby na úrovni 514,07 € (bez príplatkov). 
V roku 2020 je táto priemerná mzda na úrovni 732,16 € (bez príplatkov). Zároveň táto  úprava 
cenníka zahŕňa aj legislatívne zmeny týkajúce sa príplatkov za sobotu a nedeľu, ako aj zákonne 
sociálne náklady ( stravné ). 

Prehľad vývoja nákladov, výnosov a dosiahnutého hospodárskeho výsledku v priebehu období 
2016 až 2019 vyjadruje nasledovná tabuľka: 

     Obdobie 
Dosiahnuté 

náklady 
Výnosy zo 

služieb 
Výnosy z 

nájmu 
Poskytnutý 
príspevok  

Hospod. 
výsledok 

2016 134 523,55 45 277,96 42 945,94 62 671,00 18 564,02 

2017 145 100,49 41 372,15 38 187,29 65 275,00 5 965,37 

2018 129 208,84 44 444,43 29 786,50 55 400,00 2 812,55 

2019 148 679,62 42 887,23 28 855,32 57 694,03 -18 103,59 

 
Z uvedeného prehľadu je viditeľný každoročný pokles dosiahnutého hospodárskeho 

výsledku. Kým v roku 2016 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 18 564,02 
€, v roku 2019 bola dosiahnutá strata v celkovej výške 18 103,59 €. 

Do roka 2018 aj napriek klesajúcim výnosom z nájmu za hrobové miesta a nižšiemu 
príspevku mesta  oproti predchádzajúcim obdobiam hospodárenie vykazovalo zisk. V dôsledku 
nárastu mzdových nákladov a stým súvisiacich nákladov na zákonne sociálne poistenie ako aj 



nákladov na príplatky vyplývajúce z legislatívnych zmien došlo v priebehu roka 2019 k vzniku 
hospodárskej straty. 
Prehľad vývoja výšky vybraných nákladových položiek v období rokov 2016 až 2019 vyjadruje 
nasledovná tabuľka: 

 

Nákladová položka 2016 2017 2018 2019 

Spotreba materiálu 5 855,52 3 827,12 5 001,90 5 950,51 

Spotreba PHM 2 010,82 2 383,99 2 421,97 2 231,50 
Spotreba elektrickej energie 6 704,76 6 037,64 5 487,94 6 376,42 
Mzdové náklady 57 230,71 56 937,75 56 292,99 66 466,48 

Zákonne sociálne poistenie 19 884,63 20 282,48 19 756,41 23 518,48 

Zákonne sociálne náklady 4 550,62 4 968,34 6 403,48 6 031,48 

Spolu: 96 237,06 94 437,32 95 364,69 110 574,87 

 
Z uvedeného prehľadu je zrejme, že najvyšší nárast nákladov v priebehu obdobia 2016 až 

2019 bol dosiahnutý v mzdových nákladoch a nákladoch na zákonne a sociálne poistenie. 
Okrem týchto nákladov  v priebehu obdobia  2016 až 2019 sa zvýšili náklady na zákonne 
sociálne náklady, tzn. náklady na stravné, ochranné pracovné prostriedky a pod. 

V priebehu roka 2019 sa zvýšili aj náklady na elektrickú energiu ( oproti klesajúcemu 
trendu  v období rokov 2017 a 2018 ), z dôvodu nárastu ceny za elektrickú energiu, ako aj 
z dôvodu zavedenia elektrického vykurovania obradnej siene Domu smútku. 

Zvýšené náklady na spotrebu PHM ako aj stúpajúce náklady na prevádzku pohrebného 
vozidla  ( rok výroby 2008 ), predovšetkým na spotrebu náhradných dielov a nutné opravy majú 
za následok aj nárast ceny za prepravu zosnulých. 

Náklady na mzdy, zákonne sociálne poistenie a ostatné zákonne náklady tvoria pri 
poskytnutých pohrebných a cintorínskych službách  takmer 50 % z celkových týchto nákladov 
dosiahnutých v priebehu účtovného obdobia. Preto tvoria rozhodujúcu časť pri tvorbe ceny za 
poskytnuté služby.  Do úpravy cien za poskytnuté služby bol zarátaný len nárast týchto 
nákladov.   

Porovnanie vybraných služieb poskytovaných Pohrebnými službami Prešov, PCS, s. r. o. 
Poprad a Služba, mestský podnik Stropkov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke ( ceny sú 
uvedené bez DPH ): 

 

Služba Ceny vybraných služieb poskytovaných PS 

BAPOS Prešov Poprad Stropkov 

Pietny akt na MsC - dospelý v pracovný deň 171,00 € 275,00 € 188,50 € 141,00 € 

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie ) - za 
1 hod.v pracovný deň 

11,80 € 50,00 € 155,00 € 15,00 € 

Zhotovenie smútočného oznámenia - 2 ks 1,60 €  0,60 €/ks 2,50 €/ks 



Sprostredkovanie služieb farského úradu/MsÚ 1,70 € 10,00 € 5,33 € 9,92 € 

Vyhotovenie nápisu na kríž, stuhu - 1 ks 2,00 €  4,17 €  

Úprava zovňajšku nebohého, vrátane obliekania 20,00 € 43,33 € 25,84 € 33,67 € 

Doprava pohrebným vozidlom / 1 km 0,55 € 0,67 € 0,55 € 0,53 € 

Čakacia doba / 15 min 1,50 € 5,42 € 1,42 € 2,71 € 

Uloženie nebohého do rakvy a prenos pri doprave 7,20 € 12,50 € 8,33 € 11,50 € 

Poskytnuté služby ostatným pohrebným službám 
mimo pracovnú dobu 

20,00 € 29,17 € 31,00 € 50,00 € 

Otvorenie a zatvorenie urnovej steny a uloženie 
urny 

7,20 € 25,00 € 5,00 €  

Exhumácia do 10 rokov 400,00 € 417,00 €  450,00 € 

Exhumácia nad 10 rokov 300,00 € 208,00 €  427,50 € 

 
 

       Táto úprava  cenníka  - Prílohy č. 1, Tabuľka č. 1 - Cenník poskytovaných služieb 
príslušného VZN poskytovaných pohrebných a s tým súvisiacich služieb je nutná 
k zabezpečeniu vyrovnaného hospodárenia v prvkoch programu Služby občanom. 

         
      Navrhované zmeny a doplnky tohto VZN nebudú mať dopad  na výdavkovú časť rozpočtu 
mesta.      
 
      Návrh zmien a doplnkov Mesta Bardejov VZN č. 60/2004 bol dňa 03.3.2020 zverejnený 
na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mikuláš SEREČUN 
       ved. odd. KČaD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mesto Bardejov v zmysle ustanovenia podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa  zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

mení a dopĺňa 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č.  146/2015 o prevádzkovom poriadku na 
pohrebiskách   n a s l e d o v n e: 
 
 
 
V Čl. l  ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. 1 dopĺňa sa  o písm. g) , h), ďalej sa dopĺňa o 
nové ods. 2, 3, 4 : 
 
Navrhované znenie písm. g) a h),  ods. 1 
 

g) Cintorín Bardejovská Nová Ves - pri rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny 
Márie, Evanjelický cintorín v Bardejove s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
hrobky ( len do obnovených hrobových miest )   

h) Cintorín sv. Jakuba, Židovský cintorín a cintorín Kalvária v Bardejove, na ktorých sa 
nepochováva.  

 
 
Navrhované znenie ods. 2 
 
2. Ochranné pásma pohrebísk na území mesta Bardejov sa určujú takto : 

a) Pohrebiská s ochranným  pásmom 30 m od hranice pozemku pohrebiska :  
Mestský cintorín - Ul. Kpt. Nálepku, Cintorín Dlhá Lúka a Cintorín Bardejovská 
Nová Ves - Ul. Nová  

b) Pohrebiská s ochranným  pásmom 10 m od hranice pozemku pohrebiska :   
Cintorín sv. Anny, Cintorín sv. Michala, Cintorín Mihaľov, Cintorín pri 
rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Bardejovskej Novej Vsi, 
Evanjelický cintorín 

c) Pohrebiská, kde nie je určené ochranné pásmo:   
Cintorín sv. Jakuba, Židovský cintorín a Cintorín Kalvária 
 

Navrhované znenie ods. 3 
 

3. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta Bardejov nie je možné 
bez súhlasu mesta Bardejov  počas pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti: 

a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh 
pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými 
efektami, a to akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným správaním, 
spevom, reprodukciou / produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov a zariadení, 
výkonom hlučných stavebných alebo iných prác, 



b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených s 
produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, 
ktoré súvisia alebo sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu.  

 
4. Zákazy podľa ods. 3. tohto článku sa nevzťahujú na vykonávanie sezónnych prác pri 

zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej 
zelene, neodkladných sezónnych poľných prác a na vykonávanie prác pri odstraňovaní 
následkov živelných pohrôm alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú na vykonávanie 
neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku 
alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu. 

 
 
 
 
 V Čl. 2  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE mení sa ods. 1: 
 
Pôvodné znenie ods. 1 

1. Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v Čl. 1, ods. 1 je, so sídlom na Ul. Štefánikova 
786, 085 88 Bardejov, IČO: 00619621 

Navrhované znenie ods. 1 

1. Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v Čl. 1, ods. 1, písm. a) až f) je Bardejovský 
podnik služieb BAPOS, mestský podnik, so sídlom na Ul. Štefánikova 786, 085 88 
Bardejov, IČO: 00619621 

 
 
 
V Čl. 4 POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA POHREBISKA ods. 1 dopĺňa sa  o písm. 
j) , k), ods. 2 dopĺňa sa o písm. c), dopĺňa sa nový ods. 4 : 
 
Navrhované znenie písm. j) a k), ods. 1 
 

j) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, 

k) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie 
požiadaviek 6)  a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby. 

 
Navrhované znenie písm. c), ods. 2 
 

c) prevziať, ak je poverenou pohrebnou službou, potratený ľudský plod alebo predčasne 
odňatý ľudský plod najneskôr do 14 dní od podania písomnej žiadosti rodiča 

1.   od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo 
2.    z pracoviska úradu pre dohľad, 

 
 
Navrhované znenie  ods. 4 

4. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané. 
___________________________________________________________________________ 
6) § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 



V Čl. 6  POCHOVÁVANIE menia sa ods. 4, 5, v ods. 10 mení sa písm. d) : 
 
 
Pôvodné znenie ods. 4 

4. Ľudské  pozostatky, ktoré  nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 
96 hodín od  úmrtia, nie však pred uplynutím 48  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.10)  

 
Navrhované znenie  ods. 4 

 
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,10) ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom 
predpise. 
 
 

Pôvodné znenie ods. 5 

5. Ľudské  pozostatky, ktoré  nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 
96 hodín od  úmrtia, nie však pred uplynutím 48  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.10)  

 
Navrhované znenie  ods. 5 
5. 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. 

  
 
Pôvodné znenie písm. d) ods. 10,  

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované 
rádioaktívnymi látkami, v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu podľa 
osobitného  predpisu, 11) 

 
Navrhované znenie písm. d) ods. 10  

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré sú 
kontaminované rádionuklidmi alebo pri ktorých je závažné podozrenie na 
kontamináciu rádionuklidmi v rozpore s pokynmi 11) ; do vydania týchto pokynov je 
zakázané vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe na pochovanie, 

 
 
_________________________________________________________________________ 
 

10) Trestný poriadok 
11) §3, ods. 11 zákona č. 131/2010 Z.z. 



V Čl. 7 SPÔSOB UKLADANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV A EXHUMÁCIA 
ĽUDSKÝCH OSTATKOV mení sa písm. a), d) ods. 1:  

 
 

Pôvodné znenie písm. a) ods. 1,  

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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,  
 

Navrhované znenie písm. a) ods. 1  

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, pre potratený ľudský plod alebo 
predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 
2,2 m, 

 
Pôvodné znenie písm. d) ods. 1,  

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

Navrhované znenie písm. d) ods. 1  

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo 
predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m. 

  
 
 
V Čl. 8  POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA  mení sa písm. c), ods. 1: 
 

Pôvodné znenie písm. c) ods. 1,  

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
 
Navrhované znenie písm. c) ods. 1 

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k 
hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady,  

 
 
 
 
V Čl. 9 NÁJOM MIESTA PRE HROB, HROBKU, ALEBO URNU  mení sa ods. 3: 
 
Pôvodné znenie ods. 3  

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa 
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť 
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 



 
 
Navrhované znenie ods. 3 

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; 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. 

 
 
 
 
 
 
V Čl. 10  VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY menia sa ods. 1, 2, mení sa písm. c) ods.3, 
mení sa ods. 5,  6 : 

Pôvodné znenie ods. 1  

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na 
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty 
 

Navrhované znenie ods. 1 

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

 

Pôvodné znenie ods. 2  

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

 

Navrhované znenie ods. 2 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa 
s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy, 
oznámi mu to týmto spôsobom. 

 
 
Pôvodné znenie písm. c) ods. 3 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta  
 

Navrhované znenie písm. c) ods. 3 
c) nájomca ani po upozornení podľa odsekov 1, 2 nezaplatil nájomné za užívanie 

hrobového miesta. 
 



Pôvodné znenie ods. 5  

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 
3 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. 

 

Navrhované znenie ods. 5 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 
3 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. 

 
Pôvodné znenie ods. 6  

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
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. 
 

Navrhované znenie ods. 6 

6. 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. 

 
 
 
 V Čl. 17  KONTROLNÁ ČINNOSŤ  mení sa písm. e) a doplňujú sa písm. j), k), l), v bode 
2, mení sa písm. b) v bode 5 : 
 
Pôvodné znenie písm. e) ods. 2  

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c) 
 
Navrhované znenie písm. e) ods. 2 

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby príslušenstvo 
hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady podľa 
§ 24 písm. c) 

 
Navrhované znenie písm. j), k), l) ods. 2 

j) nezaobchádza dôstojne s ľudským i pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, 
k) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky, 
l) vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12. 



Pôvodné znenie písm. b) ods. 5  

b) podľa  odseku 2. písm. c) až i) prejednáva  a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút 
je príjmom rozpočtu obce. 

 
Navrhované znenie písm. b) ods. 5 

b) priestupky podľa odseku 2 písm. c) až l) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. 
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

 
 
 
 
V Čl. l8  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dopĺňa sa ods. 5: 
 
Navrhované znenie písm. b) ods. 5 

5. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa ...............2020 a nadobúdajú 
účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v  Bardejov, t.j. 
..................2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          MUDr. Boris HANUŠČAK 
                                                                                primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA č. 1 

Pôvodné znenie:   Tab. č. 1  
Cenník poskytovaných služieb 

 

P.č.  Názov poskytnutej služby 
Cena bez 

DPH 
 ( € ) 

DPH  
20 % 
( € ) 

Cena 
s DPH 

( € ) 

Služby spojené s usporiadaním pohrebu 

1 Pietny akt na Mestskom cintoríne - dospelý 129,05  25,81  154,86 

2 Pietny akt na Mestskom cintoríne - detský 64,53  12,91  77,44 

3 Pietny akt na Cintoríne sv. Michala 109,63  21,93  131,56 

4 Pietny akt na Cintoríne sv. Anny 109,63  21,93  131,56 

5 Pietny akt na Cintoríne Bardejovská Nová Ves 109,63  21,93  131,56 

6 Pietny akt na Cintoríne Mihaľov 109,63  21,93  131,56 

7 Pietny akt na Cintoríne Dlhá Lúka 109,63  21,93  131,56 

8 Výkop jednohrobu 81,67  16,33  98,00 

9 Výkop hrobu s dvoma uložnými miestami 96,67  19,33  116,00 

10 Výkop jednohrobu pre dieťa  24,17  4,83  29,00 

11 Exhumácia do 10 rokov 145,83  29,17  175,00 

12 Exhumácia nad 10 rokov 208,33  41,67  250,00 

13 
Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie )- 
za 1 hod. 

6,83  1,37  8,20 

14 Dekorácia hrobovej jamy 3,08 0,62  3,70 
15 Zhotovenie smútočného oznámenia - 2 ks 1,58  0,32  1,90 

16 
Zhotovenie smútočného oznámenia nad 2 ks ( za 
každý ks ) 

0,38  0,08  0,46 

17 Sprostredkovanie služieb krematória 3,25 0,65  3,90 

18 Sprostredkovanie služieb farského úradu/MsÚ 1,67  0,33  2,00 

19 Vyhotovenie nápisu na kríž, stuhu - 1 ks 1,58  0,32  1,90 

20 Úprava zovňajšku nebohého, vrátane obliekania 9,92  1,98  11,90 

21 Prevoz rakvy pri pohrebe na Mestskom cintoríne 2,92  0,58  3,50 

22 
Prevoz rakvy pri pohrebe mimo Mestského 
cintorína 

6,67  1,33  8,00 

23 Doprava pohrebným vozidlom / 1 km 0,38  0,08  0,46 

24 Čakacia doba / 15 min 0,79  0,16  0,95 

25 Uloženie nebohého do rakvy a prenos pri doprave 6,25  1,25  7,50 

26 
Príjem nebohého do DS od inej pohrebnej služby 
mimo pracovnej doby 

7,08  1,42  8,50 

27 
Otvorenie a zatvorenie urnovej steny a uloženie 
urny 

6,25  1,25  7,50 



Ostatné služby spojené s usporiadaním pohrebu 

28 Poplatok za miesto v urnovej stene 117,67  23,53  141,20 

29 
Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe nad 2 
ks/ za každý ks 

0,21  0,04  0,25 

30 
Poplatok za vstup pre podnikateľský subjekt 
(kamenári ) 

3,83  0,77  4,60 

31 Poplatok za odber elektrickej energie - jednohrob 2,08  0,42  2,50 

32 
Poplatok  za chladiace zariadenie za každý 
započatý deň do 48 hodín 

4,92  0,98  5,90 

33 
Poplatok za chladiace zariadenie za každý 
započatý deň nad 48 hodín 

6,00 1,20 7,20 

34 Poplatok za odber vody - jednohrob 2,75  0,55  3,30 

35 
Poplatok za odber elektrickej energie - dvojhrob 
vedľa seba 

4,25  0,85  5,10 

36 Poplatok za odber vody - dvojhrob vedľa seba 5,58  1,12  6,70 

37 
Poplatok za odber elektrickej energie - dvojhrob 
nad seba 

2,08  0,42  2,50 

38 Poplatok za odber vody - dvojhrob nad seba 2,75  0,55  3,30 

39 
Poplatok za odber elektrickej energie - jednohrob 
detský 

1,00  0,20  1,20 

40 Poplatok za odber vody - jednohrob detský 1,33  0,27  1,60 
 
Pri poskytovaní služieb s sobotu a nedeľu  a v deň štátneho sviatku a v deň pracovného pokoja 
- príplatok 50 % okrem položiek v časti  - Ostatné služby spojené s usporiadaním pohrebu. 
Príplatok za použitie zbíjacieho kladiva pri výkope hrobu v sťažených podmienkach - 25 % k 
základnej cene za výkop hrobu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHA č. 1 

Navrhované znenie:   Tab. č. 1  
Cenník poskytovaných služieb 
 

P. 
č. 

Služba 
Cena bez 

DPH 
 ( € ) 

DPH  
20 % 
( € ) 

Cena 
s DPH 

( € ) 

Služby spojené s usporiadaním pohrebu 

1. 

Pietny akt na MsC - dospelý v pracovný deň *** 171,00  34,20  205,20  

Pietny akt na MsC - dospelý v sobotu *** 210,00  42,00  252,00  

Pietny akt na MsC - dospelý v nedeľu a sviatok *** 259,00  51,80  310,80  

2. 

Pietny akt na Cintoríne sv. Michala, Cintoríne sv. 
Anny, Cintoríne BNV, Cintoríne Mihaľov  
a Contoríne DL v pracovný deň *** 

153,00  30,60  183,60  

Pietny akt na Cintoríne sv. Michala, Cintoríne sv. 
Anny, Cintoríne BNV, Cintoríne Mihaľov  
a Contoríne DL v sobotu *** 

192,00  38,40  230,40  

Pietny akt na Cintoríne sv. Michala, Cintoríne sv. 
Anny, Cintoríne BNV, Cintoríne Mihaľov  
a Contoríne DL v nedeľu a sviatok *** 

241,00  48,20 289,20  

3. 

Pietny akt  - detský v pracovný deň 85,50  17,10  102,60  

Pietny akt  - detský v sobotu 105,00  21,00  126,00  

Pietny akt  - detský v nedeľu a  sviatok 129,50  25,90  155,40  

4. Kopanie jednohrobu ** 81,67  16,33  98,00  

5. Kopanie dvojhrobu na seba ** 96,67  19,33  116,00  

6. Kopanie jednohrobu pre dieťa ** 24,17  4,83  29,00  

7. Exhumácia do 10 rokov 400,00  80,00  480,00  

8. Exhumácia nad 10 rokov 300,00  60,00  360,00  

9. 

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie )- za 
1 hod. v pracovný deň 

11,80  2,36  14,16  

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie )- za 
1 hod. v sobotu 

14,40  2,88  17,28  

Sprístupnenie obradnej miestnosti ( modlenie )- za 
1 hod. v sobotu 

19,20  3,84  23,04  

10. Dekorácia hrobovej jamy * 3,55  0,71  4,26  

11. Zhotovenie smútočného oznámenia - 2 ks * 1,60  0,32  1,92  

12. 
Zhotovenie smútočného oznámenia nad 2 ks 
 ( za každý ks ) * 

0,40  0,08  0,48  

13. Sprostredkovanie služieb krematória * 3,30  0,66  3,96  

14. Sprostredkovanie služieb farského úradu/MsÚ * 1,70  0,34  2,04  

15. Vyhotovenie nápisu na kríž, stuhu - 1 ks * 2,00  0,40  2,40  

16. Úprava zovňajšku nebohého, vrátane obliekania * 20,00  4,00  24,00  



17. Prevoz rakvy pri pohrebe na Mestskom cintoríne * 3,50  0,70  4,20  

18. 
Prevoz rakvy pri pohrebe mimo Mestského 
cintorína * 

7,00  1,40  8,40  

19. Doprava pohrebným vozidlom / 1 km * 0,55  0,11  0,66  

20. Čakacia doba / 15 min * 1,50  0,30  1,80  

21. Uloženie nebohého do rakvy a prenos pri doprave * 7,20  1,44  8,64  

22. 
Poskytnuté služby ostatným pohrebným službám 
mimo pracovnú dobu * 

20,00  4,00  24,00  

23. 
Otvorenie a zatvorenie urnovej steny a uloženie 
urny * 

7,20  1,44  8,64  

24. 
Poplatok za chladiace zariadenie za každý započatý 
deň 

9,00  1,80  10,80  

Ostatné služby 

25. Poplatok za miesto v urnovej stene 118,00  23,60  141,60  

26. 
Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe  
nad 2 ks/ za každý ks * 

0,25  0,05  0,30  

27. 
Poplatok za vstup pre podnikateľský subjekt  
( kamenári ) 

4,00  0,80  4,80  

8. Poplatok za elektrickú energiu - jednohrob 2,10  0,42  2,52  

29. Poplatok za vodu - jednohrob 2,80  0,56  3,36  

30. 
Poplatok za elektrickú energiu - dvojhrob vedľa 
seba 

4,30  0,86  5,16  

31. Poplatok za vodu - dvojhrob vedľa seba 5,60  1,12  6,72  

32. Poplatok za elektrickú energiu - dvojhrob nad seba 2,10  0,42  2,52  

33. Poplatok za vodu - dvojhrob nad seba 2,80  0,56  3,36  

34. Poplatok za elektrickú energiu - jednohrob detský 1,00  0,20  1,20  

35. Poplatok za vodu - jednohrob detský 1,40  0,28  1,68  

*  pri poskytnutí služieb v sobotu príplatok 50 %, pri poskytovaní služieb v nedeľu, v deň 
štátneho sviatku a v deň pracovného pokoja  príplatok 100 % 

** príplatok pri použití zbíjacieho kladiva pri výkope v sťažených podmienok príplatok 25 
%  základnej ceny za výkop hrobu 

   *** v prípade kremácie cena za poskytnutú službu je nižšia o 30 % 
 


