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Mesto Malacky na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 470/2005 
Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Malacky 

 č. 1/2007 
 

o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie 
pohrebísk ako verejných zdravotno-technických 
zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu 
zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených 
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim 
zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská 
boli spravované a udržiavané v takom stave, aký 
zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj 
aby sa pri ich používaní dodržovali zdravotné a iné 
predpisy. 
 

§ 2 
Správa pohrebiska 

 
Pohrebiská (cintoríny, urnové háje, rozptylové 
lúčky) zriaďuje mesto Malacky vo svojom 
katastrálnom území so súhlasom orgánu hygieny. 
Mesto Malacky je správcom pohrebísk 
v Malackách. Prevádzkuje ich vo vlastnej réžii. 
Rozsah správcovskej činnosti, poskytovaných 
služieb na pohrebisku, povinností prevádzkovateľa 
pohrebiska a nájomcu hrobového miesta ako aj 
ďalšie náležitosti sú uvedené v „ Prevádzkovom 
poriadku pohrebísk v meste Malacky“, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohoto VZN a 
tvorí Prílohu č. 1.  

 
§ 3 

Pochovávanie 
 

1. O tom, na ktorom z cintorínov na území mesta 
Malacky má byť pochované telo zosnulej 
osoby, rozhoduje spravidla ten, kto pohreb 
objednáva. 
Na cintoríne na ulici 1.mája môže byť telo 
zosnulého uložené len v tom prípade, ak tam 
má pozostalý prenajaté hrobové miesto alebo je 
voľné hrobové miesto prípadne si ho môžu 
pozostalí zabezpečiť sami so súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

V sporných alebo v osobitných prípadoch 
rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska. 
  

2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili  do 
chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 
hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba 
preukázať, že bola vykonaná prehliadka tela 
zosnulého a prípadne aj pitva a že bola Mestu 
Malacky podaná správa o výsledkoch 
prehliadky. Rakvy, v ktorých sa zosnulí 
pochovávajú, musia byť dôkladne utesnené. Ak 
to vyžadujú klimatické podmienky, musí byť 
na dne vrstva absorbčnej hmoty (drevené 
piliny, drevitá vlna a pod.). 
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie 
nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť 
mŕtveho do siedmich dní od zistenia 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. 
 

3. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase 
úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa 
musia uložiť len do konečnej rakvy. 

 
4. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky 

pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za svojho 
života zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu 
vyhovieť. Ak si zosnulý za svojho života 
neurčil priamo ani nepriamo druh pohrebu, určí 
ho ten, kto ho objednáva.  

 
§ 4 

 
Prepožičanie miesta pre hrob  

alebo urnu 
 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 

prepožičať miesto pre hrob. Právo užívať 
hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej 
zmluvy. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 
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neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr ako po 
uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

 
2. Tleciu dobu určuje príslušný orgán hygieny 

podľa § 20 Vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva číslo 46/1985 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Táto doba nesmie byť 
kratšia ako 10 rokov. 

 
3. Výška nájomného za prepožičanie hrobového 

miesta na pohrebisku je uvedená v 
„Prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste 
Malacky“. 

 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať 

aktuálny situačný plán pohrebiska, viesť v ňom 
evidenciu voľných miest a dovoliť obyvateľom 
na požiadanie do neho nahliadnuť. 

 
5. Nik nemá nárok na prepožičanie určitého 

hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebiska 
je však povinný v odôvodnených prípadoch 
vyhovieť želaniu toho, kto pohreb objednáva. 
O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná 
zmluva medzi prevádzkovateľom pohrebiska 
a objednávateľom – nájomcom.. Na základe 
tejto zmluvy v medziach určených týmto VZN 
má objednávateľ právo: 
a) zriadiť na prepožičanom mieste hrob, 
b) uložiť do zeme telo alebo spopolnené 

pozostatky zosnulého, 
c) upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, 

vysadiť kvety a pod.). 
 

6. Právo na miesto sa preukazuje: 
a) v starších prípadoch cintorínskou 

evidenciou správcu pohrebísk alebo 
potvrdením o zaplatení poplatku za 
prepožičanie miesta, ale aj iným 
hodnoverným dokladom (nájomnou 
zmluvou a pod.),  

b) v nových prípadoch písomnou zmluvou 
 

§ 5 
Ukladanie tiel do hrobu, 

prípadne hrobky 
 

1. Zosnulí sa ukladajú spravidla po jednom do 
každého hrobu, pokiaľ dôležitý všeobecný 
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného 
hrobu (napr. epidémia alebo iná príčina 
hromadného úmrtia). 

 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť 

alebo so súhlasom toho, komu bolo hrobové 
miesto prenajaté  povoliť, aby do toho istého 
hrobu boli uložené ďalšie telá príbuzných, 
prípadne aj iné osoby. Pokiaľ neuplynie tlecia 
doba, sa môžu uložiť do toho istého hrobu 
ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné 

umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných 
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy 
nad rakvou bude najmenej 1 m. Do hrobky je 
možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými 
pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva 
uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred 
únikom zápachu do okolia a musí byť 
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred 
hlodavcami. 

 
 

§ 6 
Exhumácia 

 
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské 

ostatky exhumovať na žiadosť orgánov činných 
v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo 
blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 
nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola 
obec. 

 
2. Žiadosť podľa odseku l. musí mať písomnú            

formu a musí obsahovať posudok úradu, list o 
prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o 
úmrtí a nájomnú zmluvu vydanú 
prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú 
ľudské ostatky uložené. 

 
3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu 

požiadal. 
 
 

§ 7 
    Ukladanie spopolnených pozostatkov 

 
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa 

priania, vysloveného zosnulým ešte za života, 
prípadne podľa objednávateľa pohrebu, buď 
v urne alebo voľne. Voľne sa ukladajú tak, že 
sa na pohrebisku popol zmieša zo zemou, alebo 
sa rozptýli na mieste k tomu určenom 
(rozptylovej lúčke). Tieto úkony sa môžu 
vykonať mimo pohrebiska so súhlasom orgánu 
hygieny, vo výnimočných či zreteľa hodných 
prípadoch a po dohode s Mestom Malacky. 

 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dať 

povolenie na pripevnenie urny k náhrobku. 
Urna musí byť uložená v osobitnej ochrannej 
schránke, zabezpečenej proti otvoreniu. 

 
§ 8 

Stavby na pohrebisku 
 

1. Na budovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku 
alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, 
náhrobku, hrobky, rámu a pod.) treba 
predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa 
pohrebiska. Tým nie je nahradený súhlas 
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stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa 
osobitných predpisov potrebný. 

 
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave, 

musí sa stavebník riadiť pokynmi 
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide 
o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh 
používaného materiálu a vzťah k okolitým 
hrobovým miestam.  
Pri tom: 
a) základy musia byť dimenzované so 

zreteľom na únosnosť pôdy, 
b) dno hrobu musí byť najmenej 0.5 m nad 

hladinou spodnej vody 
c) rozmery hrobového miesta musia byť: 

- Urna                                 1,00 x 1,00 m, 
- Dvojhrob                          1,75 x 2,50 m 
- Jednohrob                         0,90 x 2,50 m 
- Detský hrob                      0,60 x 1,00 m 
- Hrobka                          š= x násobku 

šírky  jednohrobu alebo dvojhrobu, dl. 
2,50 m 

d) uličky medzi hrobmi (hrobkami musia byť 
najmenej 0.3 m), 

e) steny medzi jednotlivými hrobkami musia 
byť najmenej 0.6 m, 

f) vrstva skyprenej zeminy nad rakvou v 
hrobe musí byť najmenej 1.20 m  

g) predné a zadné hrany rámov musia byť 
v jednej línii s prednými a zadnými 
hranami susedných rámov, 

h) pri stavbe náhrobkov musia  jednotlivé 
kusy do seba zapadať, 

i) na plochách pohrebiska, kde budú vopred 
vybudované chodníky, musí byť základ 
hrobového miesta: 
- vo vzdialenosti 15 cm od okraja 

chodníka 
- vo výške 10 cm nad chodníkom. 
 

3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje 
náklady okolie hrobu vyčistiť a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál. Stavebník 
zodpovedá za škody spôsobené na susedných 
hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť 
na vlastné náklady so súhlasom vlastníka 
dotknutého hrobu a prevádzkovateľa 
pohrebiska. 

 
 

§ 9 
Ochrana niektorých historicky a 

kultúrne cenných hrobov a hrobiek 
 
1. Hroby, hrobky a urny, ktoré podľa rozhodnutia 

Mestského zastupiteľstva majú historickú alebo 
kultúrnu hodnotu alebo význam, nesmú byť 
s výnimkou zrušenia  pohrebiska odstránené. 
Ich údržbu si zabezpečujú ich užívatelia. 
V prípade, že takéto  hrobové miesto nemá 

užívateľa údržbu zabezpečí správca 
pohrebiska. Zoznam takýchto hrobov je 
v prílohe č. 2 tohto VZN. 

 
2. Ďalšie pochovávanie do takýchto hrobových 

miest je možné za predpokladu zachovania 
predovšetkým náhrobného kameňa (pomník) 
a tých časti, na základe ktorých bol hrob 
určený ako historicky cenný. Podmienky 
ochrany budú vymedzené v nájomnej zmluve. 

 
 

§ 10 
Stromy a kry 

 
Stromy a kry možno vysádzať na prepožičaných 
miestach len s písomným súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ 
pohrebiska môže požiadavku na výsadbu stromov 
a krov odmietnuť, prípadne nariadiť ich 
odstránenie. 

 
§ 11 

Lavičky na pohrebiskách 
 

Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len 
s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 
Tento môže určiť tvar lavičky ako aj spôsob ich  
upevnenia. 

 
§ 12 

Práce na pohrebisku 
 

1. Ľudské pozostatky smú do hrobu ukladať len 
zamestnanci pohrebných služieb so súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska. Vo výnimočných 
prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska 
povoliť, aby telá zosnulých uložila do hrobu 
iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu 
s povolením prevádzkovateľa pohrebiska 
uložiť na prenajaté hrobové miesto aj iné 
osoby. 

 
2. Výkopy a iné zemné práce, najmä odkladanie 

zeminy a formovanie hrobov môžu vykonávať 
len fyzické a právnické osoby ktoré majú na 
túto činnosť oprávnenie. Na prenajatých 
miestach oprávnené osoby alebo osoby im 
blízke alebo  iné osoby môžu vykonávať 
jednoduché práce, potrebné na udržiavanie 
miesta a jeho skrášľovanie, vysadzovanie 
a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu 
a pod. V zreteľa hodných prípadoch 
prevádzkovateľ pohrebiska môže tieto práce 
vykonávať prostredníctvom vlastných 
zamestnancov na náklady oprávneného. 

 
Za škody, spôsobené na hroboch, hrobkách 
a zariadení cintorínov následkom pracovnej 
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činnosti, zodpovedá ten, kto túto pracovnú činnosť 
vykonáva. 
 

 
§ 13 

Rozsvecovanie svetiel na pohrebisku 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený 
v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel 
(sviečok, kahancov a pod.) obmedziť, alebo celkom 
zakázať. 
 

 
§ 14 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebiskách 
zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý 
sa postará o to, aby bol „Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v meste Malacky“ 
umiestnený (vyvesený) na verejne prístupnom 
a vhodnom mieste. 

 
2. O údržbu stromov na cintorínoch sa stará 

prevádzkovateľ pohrebiska. Tento tiež 
zodpovedá za škody, vzniknuté 
prenajímateľom hrobových miest  z titulu 
zanedbania povinnosti údržby stromov 
(orezávanie vyschnutých konárov, príp. 
odstránenie vyschnutých stromov) 
Prevádzkovateľ pohrebiska sa zodpovednosti 
za vzniknuté škody zbaví len v prípade, ak pri 
živelnej pohrome došlo k porušeniu alebo 
vyvráteniu zdravého, resp. udržiavaného 
stromu (vyššia moc). 

 
§ 15 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN 
vykonávajú: 
a. zamestnanci Mestskej polície 
b. poslanci MsZ v Malackách v rozsahu svojich 

právomocí, daných zákonom č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení noviel (§ 25 ods. 4 
písm. d/ a e/) 

c. hlavný kontrolór Mesta  Malacky 
d. poverení pracovníci Mestského úradu 

v Malackách 
e. poverení pracovníci prevádzkovateľa 

pohrebiska 
 
 
 
 
 
 

§ 16 
Sankčné opatrenia. 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa môže 
posudzovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov ako 
priestupok proti poriadku v správe alebo ako 
porušenie Všeobecne záväzného nariadenia 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Zamestnanci Mestskej polície Malacky sú 
oprávnení za porušenie ustanovení tohto VZN 
uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle 
zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov.  

3. Primátor mesta môže uložiť podnikateľovi 
pokutu do výšky 200.000,- Sk, ak podnikateľ 
poruší nariadenie mesta podľa § 13 ods. 8 a 
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 17 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o poriadku 

na pohrebiskách na území mesta Malacky bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom mesta 
Malacky dňa 01.03.2007  č. uznesenia 
23/2007/3 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
po jeho vyvesení. 

 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia sa ruší platnosť 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003 
o poriadku na pohrebiskách v znení neskorších 
úprav. 

 
3. Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí: 

- príloha č. 1. Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v meste Malacky  

- príloha č. 2 .   Zoznam hrobov cenných pre 
mesto Malacky z kultúrno-historickej 
stránky. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................          
RNDr. Jozef Ondrejka 

primátor mesta 
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Príloha č. 1 
 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách podľa § 19 ods. 2 zákona č. 470/20005 
Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov uznesením č. 23/2007/3 
schválilo tento 

 
Prevádzkový poriadok pohrebísk 

v meste Malacky 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk 

v meste Malacky (ďalej len prevádzkový 
poriadok) vychádza z ustanovení zákona č. 
470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 o 
živnostenskom podnikaní /živnostenský 
zákon/ v znení neskorších predpisov 
a vydáva sa s cieľom upraviť pravidlá 
prevádzky pohrebísk v meste Malacky 
a s tým súvisiace práva a povinnosti 
občanov. 

2. Mesto Malacky v zmysle ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. f/ zákona SNR č.369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, pri výkone samosprávy 
vykonáva správu pohrebiska /mestských 
cintorínov/. 

3. V katastrálnom území Mesta Malacky sú 
zriadené dve pohrebiská a to: 
- STARÝ CINTORÍN   -  ul. l. mája Malacky 
- NOVÝ   CINTORÍN  -  ul. Cesta mládeže 
Malacky 

4. Mesto Malacky je správcom pohrebísk 
v Malackách. Prevádzkuje ich vo vlastnej 
réžii a to v rozsahu: 
– správa a údržba pohrebísk 
– nájom hrobového miesta 
– správa a údržba objektov, komunikácií 
a zelene na pohrebisku 
– vedenie evidencie súvisiacej 
s prevádzkovaním pohrebísk 
– zverejňovanie informácií na pohrebiskách 
na mieste obvyklom 
Ostatné práce na pohrebisku si môžu 
občania objednať u pohrebných služieb,  
ktoré majú oprávnenie na ich vykonávanie. 
Ide najmä o: 
– výkopové práce súvisiace s pochovávaním 
alebo s exhumáciou 
– pochovávanie 
– vykonanie exhumácie  

5. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre 
správcu, pracovníkov pohrebných služieb, 
pre všetkých návštevníkov pohrebísk, pre 

 
 
osoby vykonávajúce údržbárske práce na 
pohrebiskách aj pre účastníkov pohrebu. 

 
II. 

Rozsah služieb poskytovaných na 
pohrebisku 

 
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:  

a)výkopové práce súvisiace s pochovávaním 
alebo s exhumáciou 
b)  pochovávanie 
c)  vykonanie exhumácie 
d) správu a údržbu pohrebiska 
e) nájom hrobového miesta 
f) správu a údržbu objektov, komunikácií 
a zelene na pohrebisku 
g)vedenie evidencie súvisiacej 
s prevádzkovaním pohrebiska 
h) zverejňovanie informácií na pohrebisku 
na mieste obvyklom 

 
2. Činnosti uvedené v ods. l písm. a/,b/,c/ 

zabezpečujú podnikateľské subjekty – 
pohrebné služby,  ktoré majú oprávnenie na 
vykonávanie týchto služieb.  

. 
III. 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 
  

1. Správca zaisťuje údržbu pohrebísk, najmä 
sa stará o ich vonkajší vzhľad, spoločné a 
historické hroby ak nemajú udržovateľa, 
 neprepožičané miesta na pohrebiskách, 
údržbu zelene, čistotu, úpravu 
komunikácií, údržbu  oplotenia, 
o hygienické a ostatné účelové zariadenia, 
technickú vybavenosť  na  pohrebiskách a 
uzatvára zmluvy o nájme hrobového 
miesta. 

2. Správca ako prevádzkovateľ pohrebiska je 
povinný: 

           a)  prevádzkovať pohrebisko v súlade so 
chváleným prevádzkovým poriadkom  
pohrebiska 

           b)  viesť evidenciu hrobových miest 
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           c) umožniť prítomnosť obstarávateľa 
pohrebu a blízkych osôb pri 
konečnom uzavretí rakvy pred      

               pochovaním 
d) 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 

           e)  písomne informovať nájomcu o : 
1. skutočnosti, že uplynie 

lehota, za ktorú bolo nájomné 
zaplatené 

2. dátume, ku ktorému sa má 
pohrebisko zrušiť, ak mu je 
známa jeho adresa, súčasne   
túto informáciu zverejniť na     
mieste obvyklom na 
pohrebisku 

                   f/  ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani 
po uplynutí ustanovenej tlecej doby 
zotleté, tleciu dobu                      
primerane predĺžiť a na tento účel si 
vyžiadať posudok úradu a na základe 
tohto  posudku upraviť   

                      prevádzkový poriadok pohrebiska  
              g/po výpovedi zmluvy o nájme 

hrobového miesta písomne vyzvať 
pôvodného  nájomcu hrobového     

                  miesta aby do 6 týždňov odstránil 
pomník, náhrobné kamene, náhrobné 
dosky, oplotenie /ďalej len    

                  „príslušenstvo hrobu“/  
         3. Evidencia hrobových miest musí         

obsahovať : 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej 

ľudské ostatky sú v hrobovom 
mieste uložené 

b) miesto a dátum jej narodenia 
a úmrtia, rodné číslo 

c) dátum uloženia ľudských 
pozostatkov s uvedením hrobového 
miesta a hĺbky  pochovania       

d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak 
mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa 
uložili do hrobu alebo do hrobky, 
bol nakazený nebezpečnou chorobou 

e) meno, priezvisko, adresu miesta 
trvalého pobytu a rodné číslo 
nájomcu, ak ide  o fyzickú osobu, 
obchodné meno, sídlo 
a identifikačné číslo nájomcu, ak ide 
o právnickú osobu 

f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy 
a údaje o zmene nájomcu 

g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy 
        4.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí     

obsahovať údaje o : 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho 
trvania, ak sa taký zákaz vydal 

b) zrušení pohrebiska 
          c) skutočnosti, či je hrob chránený ako 

národná kultúrna pamiatka alebo    
pamätihodnosť obce alebo     

              či  ide o vojnový hrob. 
5.  Povinnosti pohrebnej služby upravuje zákon 
o pohrebníctve. 

 
IV. 

Povinnosti nájomcu pri údržbe 
hrobového miesta 

 
1. Hrobové miesto sa prenajíma písomnou 

zmluvou o nájme hrobového miesta 
/ďalej len zmluva/, ktorú uzatvára 
žiadateľ – nájomca so správcom. 
Zmluva musí mať písomnú formu. 
Nájomcom môže byť len fyzická osoba 
staršia ako 18 rokov. Uzatvorením 
zmluvy nájomca nenadobúda   
vlastnícke právo k tomuto miestu. 
Vlastníctvo nájomcu môže byť len 
príslušenstvo  hrobu, ak ho nájomca 
vybudoval na vlastné náklady. Nájomca 
nie je oprávnený dať   hrobové miesto 
do podnájmu. 

2. Uzatvorením zmluvy a zaplatením 
nájomného, prípadne zaplatením služieb 
spojených s nájmom, vzniká nájomcovi 
právo užívať hrobové miesto, má právo 
zriadiť na  prenajatom mieste hrob, 
uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo jeho 
spopolnené ostatky a upraviť povrch 
miesta. Nájomca je povinný upraviť 
hrobové miesto a označiť ho  spôsobom 
na pohrebisku obvyklým tak, aby neboli 
narušené pietna povaha a estetický 
vzhľad pohrebiska. 

3. Nájomca a ostatné osoby sú povinné 
udržiavať vzhľad hrobu tak, aby 
nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu 
k prostrediu pohrebiska alebo okolitým 
hrobom. Rovnako majú povinnosť 
venovať túto starostlivosť 
bezprostrednému okoliu prenajatého   
hrobového miesta 

4. Hrobové miesto musí byť najmä 
pokosené, zbavené buriny, očistené od 
rôznych nánosov   a pomníky musia byť 
osadené tak, aby neohrozovali iných 
návštevníkov alebo okolité hrobové 
miesta. Znehodnotené kvetinové dary, 
odpad z vyhorených sviečok a ďalšie 
predmety, ktoré narúšajú estetický 
vzhľad pohrebiska je potrebné 
z hrobového miesta odstrániť. 

5. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo 
zrekonštruovať stavbu na hrobovom 
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mieste na vlastné náklady len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom 
správcu. Pri stavebných úpravách 
a výkopových prácach je nájomca 
povinný si vyžiadať u správcu povolenie  
na práce s uvedením dodávateľa prác 
a charakteru práce. Osoby, ktoré na 
pohrebisku vykonávajú práce pre 
nájomcu, sú povinné riadiť sa pokynmi 
správcu. 

6. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej 
úprave musí nájomca dodržiavať zásady 
správcu najmä pokiaľ ide o tvar 
a rozmery hrobového miesta 

7. Hrob na ukladanie ľudských 
pozostatkov musí spĺňať tieto 
požiadavky : 

       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 sa počíta s ďalším 
uložením rakvy s telesnými 
pozostatkami do toho istého miesta musí 
byť hĺbka hrobu 2,20 m 

       b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad 
hladinou podzemnej vody 

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

       e) najvyššia výška stavieb je 2,5 m nad 
hrobovým miestom 

8. Rozmery hrobového miesta :   
Urna              š  -      1,00 m    x   1,00 m 
Dvojhrob       š  -      1,75 m    x   2,50 m  
Jednohrob     š  -      0,90m     x   2,50 m 
Detský hrob  š  -      0,60 m   x    1,00 m 
Hrobka         š  -   x násobok jednohrobu 
alebo dvojhrobu, dl = 2,5 m 

  9.  Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na 
vybudovanie obrubníka a pomníka. 

10. Na každé prepožičané miesto vytýči 
správca hranice. Porušovanie hraníc sa 
posudzuje ako priestupok. 

          11. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať 
lavičky možno len na základe 
písomného súhlasu správcu.     

                Správca ich môže odstrániť, ak narušujú 
prevádzku pohrebiska alebo 
starostlivosť o hrobové miesto. 

 
V. 

Prechod práv 
k nájmu hrobového miesta 

 
l. V prípade uloženia zomrelej osoby do 

existujúceho hrobu preukáže nájomca 
nájom hrobu nájomnou zmluvou, 
v krajnom prípade potvrdením 
o zaplatení. Pri úmrtí nájomcu prechádza 

právo na dedičov, resp. na jemu blízke 
osoby, a to na jeho manžela /manželku/ 
ak ho niet, tak na osobu určenú na 
základe dohody pozostalých .Ak je 
dedičov viac a nepríde k dohode, 
prednostné právo na uzavretie zmluvy 
má ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako 
prvý. 

2. Pôvodní nájomcovia hrobov nie sú 
oprávnení previesť nájom hrobov na iné 
osoby   s výnimkou blízkych osôb. 
Prechod zmluvného vzťahu z nájomnej 
zmluvy na  osobitnú odôvodnenú žiadosť 
nájomcu, môže byť dohodnutý iba so 
súhlasom    správcu.  Správca zapíše 
nového  nájomcu  do evidencie 
a uzatvorí s ním novú  zmluvu o nájme 
hrobového miesta. 

3. Po úmrtí nájomcu, ak tento má byť 
uložený do hrobu, ktorého bol 
nájomcom, zabezpečí správca úhradu 
nájomného na tleciu dobu od osoby, 
ktorá je  obstarávateľom pohrebu 
zomretého nájomcu. Ak žiaden z dedičov 
zomretého nájomcu alebo iná osoba 
nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy 
k predmetnému hrobovému miestu, 
zostáva toto hrobové miesto počas tlecej 
doby bez nájomcu. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 
počas trvania nájomnej zmluvy 
zabezpečiť prístup k hrobovému miestu  
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do 
hrobového miesta okrem prípadov, keď 
je potrebné bezodkladne zaistiť  
bezpečné prevázdkovanie pohrebiska. O 
takomto pripravovanom alebo už 
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ 
pohrebiska povinný bezodkladne 
písomne informovať nájomcu. 

 
VI. 

Zánik práva k hrobovému miestu 
a likvidácia hrobového miesta 

 
1.  Právo k hrobovému miestu zaniká: 
             –  dohodou zmluvných strán 
             –  výpoveďou nájomnej zmluvy 
 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu 

vypovie,ak: 
a) závažné okolnosti na pohrebisku 
znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta 
na ďalšiu dobu  
b)sa pohrebisko zruší  
c)  nájomca ani po upozornení nezaplatil 
nájomné za užívanie hrobového miesta. 
 



 9 

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú 
zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a 
b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné 
hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie 
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na 
nové hrobové miesto. 
 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne 
upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a 
výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom:   
     a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,  
     b)  keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné 
zaplatené. 
 
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, 
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na 
pohrebisku.  
 
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal 
nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota 
uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené 
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve 
nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil 
príslušenstvo hrobu; ak v tejto lehote neodstráni, po 
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ 
pohrebiska predá na dražbe. 
 
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú 
zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a 
nájomca nie je známy, uverejní  výpoveď  
nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na  
pohrebisku. Výpovedná  lehota uplynie päť rokov 
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.  
Prevádzkovateľ  pohrebiska ponechá  po túto dobu 
príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o 
päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca   
prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho 
prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe. 
 
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa 
odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu  
hrobového miesta so stručným opisom stavu 
príslušenstva hrobu. 
 
2.  Likvidácia hrobového miesta: 
 
K likvidácii hrobu môže dôjsť : 
    a) odstúpením od zmluvy, na základe dohody 
správcu s nájomcom hrobového miesta 
o dobrovoľnom vzdaní  sa hrobu alebo    
    b)  po zániku nájmu 
 

1. Protokol  o likvidácii hrobu obsahuje 
identifikačné údaje nájomcu, označenie 
hrobového miesta, popis vonkajšie úpravy 
hrob, prípadne náhrobku a spôsob,  akým 
sa s náhrobkom naloží. 

2. Podmienky likvidácie hrobu: 

a/  K likvidácii hrobu nesmie dôjsť pred 
uplynutím tlecej doby  
b/  Likvidácia hrobu sa môže vykonať 
najskôr po dvoch rokoch od uplynutia 
doby nájmu po upozorneniach  správcu. 
Správca vedie evidenciu oznámení 
upozorňujúcich na uplynutie doby  nájmu. 

3. Hroby  a urny, ktoré podľa rozhodnutia 
špeciálnej komisie majú kultúrnu hodnotu 
alebo význam , napr. hrobky významných   
osobností, umelecké diela atď., nesmú byť 
s výnimkou prípadu zrušenia pohrebiska 
odstránené. 

4. Po zániku práva k miestu, pri inej 
likvidácii miesta, alebo i v priebehu 
dohodnutého nájmu je nájomca povinný 
preukázať na žiadosť správcu vlastníctvo 
k majetku, a to písomným dokladom 
/kúpa, výstavba, dedičské konanie atď./. 

 
VII. 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
a spôsob a pravidlá používania 

zariadení pohrebiska 
 

1.   Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam  
vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať tento 
prevádzkový poriadok a pokyny správcu. Sú 
povinní správať sa  spôsobom zodpovedajúcim 
piete miesta. Na pohrebisku nie je dovolené najmä 
robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné 
návykové látky, vstupovať už pod ich vplyvom, 
odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to 
určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá.   
V celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na 
bicykli, je však možné ísť popri bicykli. Rovnako 
sa zakazuje jazda na iných podobných 
prostriedkoch /napr. kolieskové korčule, kolobežka, 
skateboard a pod./. 
2 .  Správca je oprávnený vykázať z pohrebiska 
osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na 
pohrebisku tak, že obťažujú svojím správaním 
návštevníkov pohrebiska.  
3.   Správca môže prístup na pohrebisko alebo jeho 
časti dočasne zakázať, napr. v dobe vykonávania 
terénnych úprav, exhumácií a za snehu či 
poľadovice, ak nemožno zaistiť  bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska. 
4.   Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov 
invalidných občanov môžu na pohrebisko vchádzať 
a zdržovať sa tam len so  súhlasom správcu. V 
 záujme ochrany vecí patriacich nájomcom a 
 návštevníkom,  sú vodiči vozidiel povinní pri 
vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť správcovi 
kontrolu úložných priestorov vozidiel.  
Vodiči vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny 
správcu, inak môžu byť vykázaní z priestorov 
pohrebiska.  
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5.    Správca umožní  voľný prístup k  objektom na 
pohrebisku v dobe jeho sprístupnenia verejnosti 
a zaistí  voľný prechod pohrebnému sprievodu. 
6.    Na pohrebisku a  jeho jednotlivých častiach  
nie je možné bez dohody so správcom umiestňovať 
veľké predmety.      
7.   Ukladanie nádob, náradia a  iných predmetov  
na zelené pásy  a  miesta okolo hrobových miest je   
zakázané.    
8.   Sviečky a  kahance na pohrebisku možno 
rozsvecovať tak, aby nevzniklo  nebezpečenstvo  
požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať 
predpisy v zmysle platných právnych predpisov 
a požiarne  predpisy vyplývajúce zo zákona 
č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Na  
pohrebisku  je  zakázané  páliť trávu a iný odpad.   
9. Komunikácie na pohrebisku 
a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné 
účely ako komunikačné a nie je možné obmedzovať 
ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez súhlasu 
správcu umiestňovať lavičky alebo odkladacie 
a úschovné priestory v okolí hrobov.  
10. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie 
ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými 
osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na 
akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť    
pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách 
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska , s výnimkou 
miest na to vyhradených správcom a s jeho 
predchádzajúcim súhlasom. 
11. Pravidlá pochovávania : Pohrebné dni sú 
stanovené na pohrebiskách každý pracovný deň 
v týždni. Vo výnimočných prípadoch možno 
vykonať pohreb i v sobotu a nedeľu. 
12. Užívanie domu smútku : 

a) Prevádzku domu smútku zabezpečuje 
správca 

b) Obradná miestnosť slúži výhradne na 
smútočné obrady a rozlúčky so zosnulými 

c) Truhly so zosnulými sa ukladajú do 
chladiacich boxov, ukladanie zosnulých mimo 
chladiacich  boxov je zakázané. 

 
VIII. 

Čas, kedy je pohrebisko 
prístupné verejnosti 

 
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné      : 
        - v letnom období : od 1. apríla do  
30. septembra denne od 6,00 hod. do 21,00 hod. 
        - v zimnom období : od 1. októbra do            
3l. marca denne od  8,00 hod. do 18,00 hod. 
        - v období od 28. októbra do  8. novembra a 
v období Vianočných sviatkov                                                               
od 8,00 hod. do 22,00 hod 
2.  Mimo prevádzkovej doby sa pohrebiská 
uzamykajú a vstup na ne je bez povolenia správcu 
zakázaný. 
  

 
3.  Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas 
ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý 
návštevník je povinný do stanovenej zatváracej 
doby bez osobitného upozornenia opustiť 
pohrebisko. Návštevníka, ktorý zámerne zotrváva 
na pohrebisku po uzavretí tohto pohrebiska    
napriek tomu, že bol na túto skutočnosť 
upozornený, je správca oprávnený zadržať , alebo 
predviesť policajným orgánom.    
 

IX. 
Spôsob ukladania ľudských 

pozostatkov 
 

1.  Do hrobových miest  sa pochovávajú ľudské 
pozostatky a ukladajú spopolnené ľudské ostatky. 
2.  Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho 
istého hrobu uložiť ďalšie ľudské  pozostatky, ak 
je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy 
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej        
1 meter. 

          3.  Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev 
s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, 
ak je  v  nej voľné miesto. Rakva uložená do 
hrobky  musí byť zabezpečená pred únikom 
zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby 
chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 
 

X. 
Dĺžka tlecej doby 

 
1. Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách 

v Malackách je 10 rokov. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe 

najmenej do uplynutia tlecej doby. 
K likvidácii hrobu nesmie dôjsť pred 
uplynutím tlecej doby. 

3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské 
ostatky exhumovať na žiadosť 

a) orgánov činných v trestnom konaní 
b) obstarávateľa pohrebu alebo 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ už 

nežije, alebo obstarávateľom 
pohrebu bolo mesto. 

Táto žiadosť musí mať písomnú formu 
a musí obsahovať posudok regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva, list 
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie 
o úmrtí  a nájomnú zmluvu vydanú 
prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú 
ľudské ostatky uložené. Náklady na 
exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. 
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XI. 
Spôsob nakladania s odpadmi 

 
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového 

miesta je nájomca hrobového miesta   
a návštevník pohrebiska povinný odniesť 
do kontajnerov a nádob na to určených. 

2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu  
         a) odpad rastlinného pôvodu: suché 
kvety vo vázach i voľne položené, suché 
kvety v kvetináčoch, pokosená tráva, lístie, 
odlomené suché konáre a pod. 
         b)  tuhý odpad : obaly a tašky plastové, 
kvetináče plastové, kahance sklenené, 
kahance plastové, stavebný odpad, plastové 
urny, kovový odpad a pod. 

3. Správca je oprávnený odstraňovať 
z hrobových miest netrvanlivé ozdoby, ako 
sú zvädnuté kytice a vence alebo iné 
ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad 
pohrebiska a uskladňovať ich pred 
vyvezením na miesta na to určené. 

4. Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré 
vznikajú v súvislosti s prevádzkou 
a údržbou pohrebiska nasledovným 
spôsobom : 

   tuhý odpad je priebežne sústreďovaný     
v kontajneroch a nádobách na to určených 
a priebežne dvážaný, odpad rastlinného 
pôvodu je odvážaný na kompostovanie. 

 
XII. 

Nájomné za hrobové miesta 
 
Nájomné za užívacie právo k hrobovému 
miestu je nasledovné : 
 

• jednohrob     400,– Sk/10 rokov 
• dvojhrob       600,– Sk/10 rokov 
• trojhrob        800,– Sk/10 rokov 
• detský hrob  250,– Sk/10 rokov  
• urna              250,– Sk/10 rokov   
• hrobka pri založení             -                     

500,– Sk/m2/10 rokov 
• hrobka  pri obnovení           -             

200,– Sk/m2/10 rokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 
predložiť návrh Prevádzkového poriadku 
pohrebiska regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva. 
2. Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu 
dodržiavania prevádzkového poriadku 
vykonávajú správca pohrebiska Mesto 
Malacky, poverení zamestnanci, mestská 
polícia a Regionálny úrad verejného  
zdravotníctva v Bratislave. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Jozef Ondrejka 
        primátor mesta 
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Príloha č. 2 
 

Zoznam hrobov, cenných pre město Malacky z kultúrno - historickej stránky 
 

Starý cintorín – ul. 1. mája 
 
Sektor A: 
 
1. Františkánske hroby (24 + 3 hrobov) 
2. Mjr. Alexander I. Dubovský (narodený 1913 – 

zomrel 1945) 
3. Štefan Hauptvogel ( 1905 – 1990) 
4. Adele a Johann Wagenhofer (1851 – 1912, 

1831 – 1898) 
5. Kríž nad spoločným hrobom  padlých 

v druhejc svetovej vojne 
6. Nikolaus Boltízar 
7. Dr. Pavol Hallon (1925 – 2004) 
8. František Malovaný (1869 – 1931) 
 
Sektor B: 
 
1. krypta rodiny Veselý (rodina Wesselý a 

Schieker) 
2. Sigmund Bílek (1934 – 1911) 
3. János Terebessy (1839 – 1907) 
4. Štefan Čulen (1815– 1892) 
5. Ing. Gustáv Bittner  (1858 – 1922) 
6. Dr. Adalbert Prenoszil (1886 – 1966) 
7. Dr. Anton Polakovič (1866 – 1924) 
8. Alois Matulay (1846 – 1918) 
9. Hroby sestričiek rádu sv. Vincenta (6 + 1 

hrobov) 
10. Jenö Szupper (1872 – 1916) 
11. Táborský – Jávor – rodinná krypta 
12. Křemenák – rodinná krypta 
13. Hlavný kríž na rozhraní sektorov 
 
Sektor C: 
 
1. Ladislav Pitthord (1858? – 1941?) a Antal 

Nuszer (zomrel 1879) 
2. Dr. Jozef Kováts (1858 – 1925) 
3. Dr. Karol Synek (1911 – 1944) 
4. Dr. Anton Jursa (1911 – 1946) 
5. Augustín Slezák (1910 – 1972) 
6. Friedrich – rodinná krypta 
7. Anton Roszkopf (1846 – 1911) 
8. Dr. Jozef Dérer  (1856 – 1918) 
9. Dr. Jozef Kubina (1855 – 1918) 
10. Ľudovít Medvecký a Alojz Veselý (1885 – 

1945, 1836 –1912) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11. Jozef a Paula Makytovci 
12. Jozef Gajdár (1921 – 1945, nový náhrobok) 
13. Osuský – rodinná krypta 
14. Michal Ondrovič (1875 – 1955) 
 
Sektor D: 
 
1. Juraj Križan (1899 – 1933) 
2. Josef a Barbara Krupischka (1834 – 1924, 

1833 – 1913) 
3. Josef Mayer (1819 – 1894 
4. Alojsia a Matej Entner (1791 –1846, 1792 – 

1835) 
5. Karoline a Johann Lukács (1841 – 1904, 1831 

– 1905) 
6. Josef Duschek (1848 – 1900) 
7. Hauptvogel + Wetzenkircher 
8. Vojtech Fraas (1887 – 1938) 
9. Ondrejka – rodinná krypta 
10. Pavel Červenka (1894 – 1937) 
11. Wenzel Burschik (1864 –1906) 
12. Ľudo Zúbek (1907 – 1969) 
13. Michal Tillner (1895 – 1975) 
14. Ferdinand Krajčír (1902 – 1936) 
15. Osuský – rodinná krypta 
16. Neprepožičané plochy pri plote smerom k  

“tot”komore (pohrebnej komore) 
 
Sektor F: 
 
1. manželia Procházkovci (pomník so žobrákom 

od p. Mušku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


