Všeobecné záväzné nariadenie č. 16
o správe a prevádzkovaní pohrebiska
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto VZN obce Hrnčiarovce nad Parnou upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska /
cintorína/ na území obce Hrnčiarovce nad Parnou podľa zákona č. 470/2005 Zb. zo dňa 23.
septembra 2005 o pohrebníctve, zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a prevádzkovaní
pohrebiska.
2/ Týmto VZN sa v rámci zabezpečovania verejného poriadku v obci stanovujú činnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na pohrebisku.
3/ Toto VZN sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na oprávnené osoby a na iných
návštevníkov pohrebiska.
Čl. 2
Základné pojmy
1/ Oprávnenou osobou je ten, kto je oprávnený zriadiť hrob, hrobku alebo urnový pomník na
hrobovom mieste na základe zmluvy o prepožičaní miesta.
2/ Hrobové miesto je miesto na pohrebisku pre uloženie rakvy do zeme.
3/ Hrobka je miesto pre uloženie rakvy, ktoré je vopred vymurované a izolované.
4/ Záhlavný pomník je pomník postavený za hlavou zosnulého.
5/ Náhrobný pomník je pomník uložený buď na krycej doske, prípadne na samotnom
hrobovom mieste.
6/ Epitafná doska je doska na urnovom mieste, prípadne urnovej stene.
Čl. 3
Zariadenie pohrebiska
1/ Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť
pochovávanie na pohrebisku v inej obci.
2/ Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa
pohrebiska.
3/ Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
4/ Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov.
Čl. 4
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b/ pochovávanie
c/ vykonanie exhumácie
d/ správu a údržbu pohrebiska
e/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
Čl. 5
Prevádzkový poriadok pohrebiska
1/ Prevádzkovateľ pohrebiska /obec/ sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom
pohrebiska, ktorý musí byť schválený obecným zastupiteľstvom obce.
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2/ Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a/ rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
b/ povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska
c/ povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
d/ povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku a zachovaním
dôstojnosti tohto miesta
e/ čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti
f/ spôsob ukladanie ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
g/ dĺžku tlecej doby
h/ spôsob nakladania s odpadmi
i/ cenník služieb
3/ Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
pohrebisku.
Čl. 6
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky
b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska
c/ viesť evidenciu
d/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
e/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkvi
f/ informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené /l0 rokov/
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
g/ ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté /10 rokov/, tleciu dobu
primerane predĺžiť so súhlasom okresného hygienika.
Čl. 7
Evidencia pohrebiska
Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené
b/ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo
c/ dátum uloženia ľudských pozostatkov
d/ hĺbka pochovania
e/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy bol nakazený nebezpečnou chorobou
f/ meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu
g/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy
h/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
Čl. 8
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1/ Vnútorné rozmery hrobov na ukladanie ľudských pozostatkov musia mať tieto rozmery:
a/ /jednohrob/ dĺžka hrobu ............... 210 cm, šírka hrobu .............. 80 cm
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b/ /dvojhrob/ dĺžka hrobu ............... 210 cm, šírka hrobu .............. 160 cm
c/ hĺbka hrobu ............... 160 cm na uloženie ľudských pozostatkov jedného zomretého
d/ hĺbka hrobu ............... 200 cm ak majú byť v hrobe uložené pozostatky ďalšieho zomretého
2/ Vonkajšie rozmery hrobov aj s obrubníkmi musia mať tieto rozmery:
a/ /jednohrob/ dĺžka hrobu .................. 245 cm, šírka hrobu ................... 110 cm
b/ /dvojhrob/ dĺžka hrobu ................... 245 cm, šírka hrobu .................. 190 cm
c/ urnové miesto na uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sú 50 x 50 cm
3/ Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm
4/ Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby /najmenej 10
rokov/.
5/ 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 pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
obec.
6/ Žiadosť na exhumáciu musí mať písomnú formu a má obsahovať:
- posudok úradu
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené
7/ Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 9
Užívanie hrobového miesta
1/ Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2/ Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomncovi hrobové miesto. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej na 10
rokov.
3/ Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4/ Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
Čl. 10
Výpoveď nájomnej zmluvy
1/ Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu
- sa pohrebisko zruší
- nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2/ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom:
- keď sa má hrobové miesto zrušiť
- keď uplynie lehota /10 rokov/, na ktorú je nájomné zaplatené
3/ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia
nájomného:
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a/ ak 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, po uplynutí tejto lehoty /2 roky/ ho prevádzkovateľ môže
predať.
B/ ak nájomca nie je známy, uverejní prevádzkovateľ pohrebiska 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 môže predať.
Čl. 11
Priestupky
1/ Priestupku sa dopustí ten kto:
a/ vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku bez súhlasu oprávnenej osoby
b/ kto zostatky materiálu pochádzajúcich z kamenárskych prác nevyvezie z pohrebiska na
vlastné náklady, ale používa kontajnery na odpad
c/ vykonáva demontáž, odstraňovanie pomníkov a epitafných dosiek alebo ich súčastí bez
vedomia prevádzkovateľa
d/ bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádza na pohrebisku stromy, kríky, resp.
umiestňuje lavičky a vykonáva podobné úpravy
e/ vodí do areálu pohrebiska psa
f/ vstupuje do areálu pohrebiska motorovým vozidlom bez povolenia prevádzkovateľa
g/ neopustí pohrebisko pred uplynutím zatváracej doby
h/ sa v areáli pohrebiska nespráva spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, robí hluk,
rozhadzuje odpadky, rozsvecuje sviečky, kahance inde než na hrobovom mieste, fajčí, požíva
alkoholické nápoje a omamné látky, poškodzuje pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.
ch/ nedodrží vytýčené hranice hrobového miesta tak, ako mu boli vytýčené prevádzkovateľom
pohrebiska
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1/ Doklady vydané do nadobudnutia účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti na dobu v nich
uvedenú.
2/ Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach n/P na svojom
zasadnutí dňa 07.12.2005
3/ Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 09.12.2005 a nadobúda účinnosť dňa
01.01.2006

V Hrnčiarovciach n/P, dňa 09.12.2005

Ing. Rastislav Mrva
Starosta obce

Prevádzkový poriadok pohrebiska /cintorína/
obce Hrnčiarovce nad Parnou
I.
Prevádzkovateľ je povinný
-

starať sa o celkový vzhľad spravovaného a prevádzkovaného pohrebiska
starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby
vykonávať letnú a zimnú údržbu komunikácií pohrebiska
spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku /dom smútku/
starať sa o inžinierske siete na pohrebisku
starať sa o oplotenie pohrebiska
zabezpečiť poriadok a čistotu pohrebiska
vykonávať dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska
zriaďovať miesta na hroby, urny
zabezpečovať výkop hrobových jám
ukladať rakvy s ľudskými pozostatkami do hrobových jám
vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu
ukladať urny do hrobových miest
značiť hrobové miesta
prepožičať hrobové miesto oprávnenej osobe za podmienok ustanovených vo VZN
viesť evidenciu hrobových miest
II.
Nájomca je povinný

-

udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, pokosené, odburinené, očistené od rôznych
nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov
alebo okolité hroby.
stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky oprávnenej osoby alebo si tieto
stavby vykonáva oprávnená osoba sama.
vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi
písomným súhlasom oprávnenej osoby
každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska, a to na
vlastné náklady
demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov alebo ich súčastí musí oprávnená osoba
vopred oznámiť prevádzkovateľovi
urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť
s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisko aj iné osoby
oprávnená osoba nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy, kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy

-
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III.
Návštevníci sú povinní
-

v areáli pohrebiska správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť
hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické
nápoje a omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň
na pohrebisku je zakázané páliť trávu a smeťový odpad
cintorínsky odpad umiestňovať iba do kontajnerov na to určených
na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na
to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru
vodiť psov na cintorín je zakázané
IV.
Vstup na pohrebisko

1/ Pohrebisko je verejnosti prístupné :
- od 1. apríla do 31. októbra .............. od 6.00 hod. do 21.00 hod.
- od 1. novembra do 31. marca ......... od 7.00 hod. do 18.00 hod.
2/ Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
3/ Každý návštevník pohrebiska je povinný opustiť ho pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia.
4/ Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba:
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta
- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
V.
Rozmery hrobových miest
1/ Vnútorné rozmery:
a/ /jednohrob/ dĺžka hrobu .......................... 210 cm, šírka hrobu ....................... 80 cm
b/ /dvojhrob/ dĺžka hrobu ........................... 210 cm, šírka hrobu ....................... 160 cm
c/ hĺbka hrobu .........160 cm na uloženie ľudských pozostatkov jedného zomretého
d/ hĺbka hrobu ........ 200 cm ak majú byť v hrobe uložené pozostatky ďalšieho zomretého
2/ Vonkajšie rozmery:
a/ /jednohrob/ dĺžka hrobu .................................245 cm, šírka hrobu ........................110 cm
b/ /dvojhrob/ dĺžka hrobu ..................................245 cm, šírka hrobu .........................190 cm
c/ urnové miesto na uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sú 50 x 50 cm
3/ Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm
4/ Na každé prepožičané hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice. Porušovanie týchto hraníc sa posudzuje ako priestupok
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Prepožičanie hrobového miesta
1/ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prepožičať hrobové miesto minimálne na tleciu
dobu /10 rokov/ a to uzatvorením nájomnej zmluvy.
2/ Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej na 10
rokov.
3/ Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4/ Prevádzkovateľ pohrebiska prepožičiava hrobové miesta podľa situačného plánu pohrebiska v takom poradí akom nasledujú. Výnimky mimo situačného plánu nie sú prípustné.
5/ Hrobové miesta sa prepožičiavajú nájomcom iba po úmrtí.
VII.
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobového miesta
1/ Po uplynutí doby, na ktorú je prevádzkovateľ pohrebiska povinný prepožičať hrobové
miesto /najmenej 10 rokov/, zaniká právo na miesto, ak:
- pomery na pohrebisku znemožňujú prepožičanie miesta na ďalšiu dobu
- ruší sa pohrebisko
- nie je zaplatené nájomné za užívanie hrobového miesta na ďalšiu dobu pred uplynutím
pôvodnej lehoty
- prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave
2/ Prevádzkovateľ pohrebiska zruší hrobové miesto výpoveďou nájomnej zmluvy z dôvodu
nezaplatenia nájomného a to:
a/ ak 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, po uplynutí tejto lehoty /2 roky/ ho prevádzkovateľ môže
predať.
b/ ak nájomca nie je známy, uverejní prevádzkovateľ pohrebiska 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 môže predať.
VIII.
Cenník za prepožičanie hrobových miest
Za prepožičanie hrobových miest na pohrebisku v Hrnčiarovciach n/P sú stanovené tieto ceny:
- detský hrob 200,- Sk/ na dobu 10 rokov
- jednohrob 500,- Sk/ na dobu 10 rokov
- dvojhrob 1.000,- Sk/ na dobu 10 rokov
- trojhrob 1.500,- Sk/ na dobu 10 rokov
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Záverečné ustanovenia
1/ Porušovanie tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona, trestá sa
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o zabezpečovaní poriadku v obci.
2/ Prevádzkovateľ pohrebiska vyvesí tento poriadok na verejnosti prístupnom mieste
pohrebiska.
3/ Na tomto prevádzkovom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach
n/P na svojom zasadnutí dňa 07.12.2005
4/ Tento prevádzkový poriadok bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 09.12.2005 a
nadobúda účinnosť dňa 01.01.2006
V Hrnčiarovciach n/P, dňa 09.12.2005

Ing. Rastislav Mrva
Starosta obce

