4/2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 26. októbra 2010

o prevádzkovaní pohrebiska (prevádzkový poriadok pohrebiska)
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon
o pohrebníctve“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „prevádzkový poriadok“ alebo „VZN“):
§1
Účel
(1) Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, oprávnených
osôb, poskytovateľov služieb súvisiacich s pohrebníctvom a návštevníkov pohrebiska.
(2) Pohrebiskom na účel tohto prevádzkového poriadku je miesto určené na pochovanie ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, nachádzajúce sa v katastrálnom území Príbovce, a to pozemky parc. C-KN
č. 159/3, 159/4, 159/5, 166/2 a 166/3 a zariadenie vybudované na pohrebisku, ktorým je dom smútku, súpisné
číslo 354, postavený na pozemku parc. C-KN č. 159/1 katastrálne územie Príbovce.
(3) Prevádzkovateľom pohrebiska podľa ods. 2 je Obec Príbovce, 038 42 Príbovce, IČO 00316849, DIČ
2020594917.
§2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
vykonávanie exhumácie,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
správu pohrebiska,
správu domu smútku,
údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
(2) Služby podľa ods. 1 písm. a) zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
(3) Služby podľa ods. 1 písm. b), c), d), e) a f) zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
§3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný

a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol
nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je
nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 1) (ďalej len "nájomná zmluva") a údaje o zmene
nájomcu,
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1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu2) alebo či ide o vojnový hrob3),
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2b) zrušení pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných
osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 7,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 7 ods. 3,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 9,
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l zákona o pohrebníctve,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom4),
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
1)
2)
3)
4)

§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
§ 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§4
Užívanie hrobového miesta a povinnosti nájomcu hrobového miesta
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť
prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne
informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
(4) 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.
(5) Pri uložení ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu je nájomca hrobového miesta
povinný uhradiť nájomné za užívanie hrobového miesta na celú tleciu dobu v zmysle § 9. Ostatné nájomné je
nájomca hrobového miesta povinný uhrádzať na dobu 10 rokov.
(6) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. Ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné
za užívanie hrobového miesta, prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie. Prevádzkovateľ pohrebiska
je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo
dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
(7) Nájomca hrobového miesta je povinný
a)
b)
c)
1.

dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým; nájomca hrobového miesta smie
vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta podľa § 8,
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2. odstraňovať zvädnuté kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby z hrobového miesta, udržiavať výsadbu na
hrobovom mieste, vytrhávať buriny z hrobového miesta; nájomca hrobového miesta je povinný nakladať
s odpadmi vzniknutými pri údržbe hrobového miesta podľa § 10,
3. zabezpečiť vykonanie nápravy, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky
pohrebiska,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie podľa § 3 ods. 1 písm. a),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
1. nájomca hrobového miesta nesmie odkladať plechovky, sklenené poháre a iné predmety medzi hroby,
2. nájomca hrobového miesta nesmie svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, lavičky, poškodzovať
trávnik sadením kvetov a pod.,
3. pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta ho nájomca hrobového miesta nesmie odkladať na iné
hrobové miesto alebo opierať o susedné hroby,
4. nájomca hrobového miesta nesmie vykonávať úpravy okolia hrobového miesta bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska.
§5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevník pohrebiska je povinný
a)
b)
1.
2.
3.
4.
5.

dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
na pohrebisku je zakázané robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky,
zakázané je poškodzovať pomníky, zeleň, objekty a zariadenia,
na pohrebisko je zakázané vstupovať na bicykli, kolobežke, korčuliach a pod.,
na pohrebisko je zakázané vodiť zvieratá,
na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a odpady; návštevník pohrebiska je povinný nakladať s odpadmi
podľa § 10,
6. na pohrebisku je zakázané umiestňovať plagáty alebo iné nosiče informácií šírených písmom, obrazom alebo
zvukom.
§6
Prístupnosť pohrebiska
(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti počas roka nasledovne:

a) od 1. apríla do 30. septembra od 6:00 hod. do 21:00 hod.
b) od 1. októbra do 31. marca od 6:00 hod. do 19:00 hod.
(2) Počas dní Pamiatky zosnulých, t.j. od 1. novembra do 3. novembra, je pohrebisko prístupné verejnosti do
22:00 hod.
(3) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného
upozornenia.
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko v prípade, ak sa
na pohrebisku vykonáva exhumácia alebo v prípade, ak je ohrozená bezpečnosť návštevníkov.
(5) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba
s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.
(6) Dom smútku je prístupný návštevníkom spravidla hodinu pred začatím vykonania obradov.
§7
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
(1) Pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
(2) O tom, v ktorom mieste pohrebiska majú byť pochované ľudské pozostatky a ľudské ostatky rozhoduje
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prevádzkovateľ pohrebiska na základe plánu miest na pochovávanie (príloha č. 1) a po dohode s budúcim
nájomcom hrobového miesta.
(3) 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; táto požiadavka sa na dvojhrob
a viachrob vzťahuje primerane,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
minimálne 1,2 m.
(4) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
(5) 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 m.
(6) 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.
(7) Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora5), alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce,
ak bola obstarávateľom pohrebu.
(8) Žiadosť o exhumáciu podľa ods. 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené a musí obsahovať
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí6),
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
(9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa ods. 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
(10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon7).
(11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
5)
6)
7)

§ 156 ods. 2 Trestného poriadku.
§ 42 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 538/2005 Z. z.
§ 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z.
§8
Stavebné úpravy hrobových miest

(1) Stavebné úpravy hrobových miest možno vykonávať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska.
(2) Stavebné úpravy podľa ods. 1 sú najmä
a) budovanie hrobov, hrobiek a urnových hrobov,
b) rekonštrukcie náhrobných pomníkov, záhlavných pomníkov alebo epitafných dosiek vrátane ich
príslušenstva,
c) demontáž a odstraňovanie pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí.

4/6

(3) Rozmery novovybudovaných hrobových miest8) vrátane príslušenstva hrobu sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jednohrob 1,1 m x 2,45 m,
dvojhrob 2,2 m x 2,45 m,
trojhrob 3,3 m x 2,45 m,
detský hrob (dieťa do 6 rokov) 0,8 m x 1,4 m,
detský hrob (dieťa do 14 rokov) 0,9 m x 2,0 m,
urnový hrob 0,6 m x 0,6 m.

(4) Poskytovateľ služieb spojených s údržbou hrobového miesta je pri výkone prác povinný preukázať sa
prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom alebo objednávkou nájomcu hrobového miesta.
(5) Po ukončení prác je stavebník, resp. poskytovateľ služieb spojených s údržbou hrobového miesta povinný
na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
8)

V sektore 1 v zmysle plánu miest na pochovávanie môže prevádzkovateľ pohrebiska na základe stiesnených
podmienok povoliť výnimku.
§9
Tlecia doba
(1) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 15 rokov od pochovania.
(2) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.
§ 10
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Nakladanie s odpadmi spočíva v zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov
a komunálnych odpadových vôd.
(2) Zber komunálnych odpadov sa vykonáva zhromažďovaním v označených zberných nádobách. Zber
komunálnych odpadových vôd sa vykonáva zhromažďovaním v žumpe.
(3) Do zberných nádob na pohrebisku je zakázané ukladať stavebné odpady a prebytočnú zeminu.
(4) Prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a komunálnych odpadových vôd
vzniknutých pri prevádzke pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
§ 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu; za účelom prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v ods. 1 len s povolením
prevádzkovateľa pohrebiska, ktoré vydá prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi hrobového miesta, do ktorého
budú ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky pochované.
(3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, plán pohrebných obradov a plán miest na pochovávanie vydaný prevádzkovateľom pohrebiska.
§ 12
Cenník služieb
(1) Cena za prenájom
a) hrobového miesta určeného na vybudovanie hrobu je ............................... 0,33 € za každý aj začatý m2 / 1 rok,
b) hrobového miesta určeného na uloženie urny je ........................................ 0,33 € za každý aj začatý m2 / 1 rok,
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c) hrobového miesta určeného na vybudovanie hrobky je ............................ 1,33 € za každý aj začatý m2 / 1 rok.
(2) Poplatok za použitie domu smútku k vykonaniu poslednej rozlúčky so zomrelým,
a) ktorý niekedy mal trvalý pobyt v Príbovciach............................................................................................0,00 €,
b) ktorý nikdy nemal trvalý pobyt v Príbovciach ........................................................................................... 6,63 €.
(3) Poplatok za dočasné uloženie ľudských pozostatkov zomrelého do chladiaceho zariadenia,
a) s ktorým sa posledná rozlúčka vykonáva v Príbovciach, za každý aj začatý deň uloženia ....................... 0,00 €,
b) s ktorým sa posledná rozlúčka nevykonáva v Príbovciach, za každý aj začatý deň uloženia ................... 3,31 €.
§ 13
Priestupky
(1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta podľa § 4 ods. 5 písm. a),
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 4 ods. 5 písm. b),
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 4 ods. 5 písm. c),
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie podľa § 4 ods. 5 písm. d),
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 4 ods. 5 písm. e),
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa
§ 5 ods. 1 písm. a),
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(2) Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 663 eur.
§ 14
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa zrušuje prevádzkový poriadok pohrebiska v Príbovciach schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Príbovciach č. 4/2009 ods. 1 písm. g) dňa 4. augusta 2009.
(2) Týmto VZN sa zrušuje prevádzkový poriadok domu smútku v Príbovciach schválený uznesením
Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 6/2009 ods. 1 písm. e) dňa 16. novembra 2009.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2011.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 5/2010 ods. 1 písm. c) dňa
26. októbra 2010.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. októbra 2010.
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