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Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabovec na základe ust. § 18 odsek 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o

pohrebníctve a ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení), schválilo toto

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRABOVEC 

4/2020

 o  p r e v á d z k o v o m  p o r i a d k u             p r e  p o h r e b i s k á  

n a  ú z e m í  o b c e   H r a b o v e c

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Hrabovec

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „VZN“ ) sa vydáva Prevádzkový poriadok

pohrebiska, ktorý upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska Obce Hrabovec, dom nádeje 

 

Článok 2

Prevádzkovanie pohrebiska

 

1.) V súlade so zákonom č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve je

 Zriaďovateľ pohrebiska:             Obec Hrabovec

Prevádzkovateľ pohrebiska:   Obec Hrabovec

      sídlo:                                            Hrabovec 104, 086 11 Hrabovec

      IČO:                                             00322041

Článok 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
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 Prevádzkovateľom pohrebiska je obec,  ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníc-
tvom poverených zamestnancov obce Hrabovec.

1.) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné

činnosti:

a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

b) správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä:

          1. uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva  

              nájomcom  hrobové  miesta  na  uloženie  ľudských  pozostatkov  alebo  ľudských

ostatkov

          2. zber a odvoz odpadu z pohrebiska

          3. dodávka úžitkovej vody, prevádzka WC a pod.

          4. sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín

c) správu domu smútku a chladiarenského zariadenia

d) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

Článok 4

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

1.) Nájomca hrobového miesta je povinný:

a)  na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 20 cm okolie

b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie 

evidencie hrobových miest

c) vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta a jeho okolia len s písomným súhlasom pre-

vádzkovateľa pohrebiska

 

2.) Nie je dovolené:

a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety

b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pom-

níkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.

3.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve nájomcu hrobového miesta, aby ich

v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné

opatrenia na náklady nájomcu.
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4.) Zvädnuté,  alebo inak znehodnotené kytice,  vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádz-

kovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

Článok 5

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

1.) Návštevníci pohrebiska sú povinní sa správať primerane k piete miesta.

2.) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky mimo miesto na to určené, poží-

vať alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod.

3.) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez

osobitného upozornenia.

Článok 6

Prístup na pohrebisko

 

1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom
čase:
od 1. apríla do 30. septembra  7,00 – 21,00 hod.
od 1. októbra do 31. marca  7,00 – 20,00 hod.
Počas dní od 29. októbra do 6. novembra je pohrebisko otvorené v čase od 7,00 do 24,00 
hod.

2.)  Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchá-

dzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne posti-

hnutých občanov.

3.)  Dom smútku  je  pre verejnosť prístupný spravidla  hodinu pred pohrebom,  na základe

požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.

4.)  Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otvá-

racích hodín. Pre vstup motorového vozidla na komerčné účely je potrebný písomný súhlas

prevádzkovateľa pohrebiska.

 

5.)  Dom smútku  je  prístupný  za  účelom uloženia  ľudských  pozostatkov,  alebo  ľudských

ostatkov po dohovore a so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
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Článok 7

Užívanie hrobového miesta

1.  Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.

2. Výška ročného cintorínskeho poplatku je 2 €.

3. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska
a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.

Článok 8

Stavebné úpravy hrobových miest 

1.)

a) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

jednohrob:    110 x 245 cm

dvojhrob:      210 x 245 cm

trojhrob:       310 x 245 cm

detský hrob ( dieťa do 6 rokov ):   80 x 140 cm

detský hrob ( dieťa do 14 rokov ):   90 x 200 cm

b) Po vybudovaní hrobového príslušenstva musia zostať priechodné vnútorné otvory  

      hrobového miesta minimálne o rozmeroch:

jednohrob:     80 x 205 cm

dvojhrob:   2 x otvor   80 x 205 cm

trojhrob: 3 x otvor   80 x 205 cm

detský hrob: ( dieťa do 6 rokov ):  nestanovuje sa

detský hrob: ( dieťa do 14 rokov ): nestanovuje sa

2.) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, min. 30 cm široké.

3.) Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

4.) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

5.) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je po-

trebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.  Na ich vybudovanie

je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
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6.) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť

prebytočný stavebný materiál.

7.) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudova-

né stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa

pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

Článok 9

Práce na pohrebisku

 

1.) Vykonávať pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, sadové

úpravy, či zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným povolením prevádzkova-

teľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Obecný úrad Hrabovec.

2.) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska

a týmto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

 

Článok 10

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebných služieb

 

1.) Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú oprávnení na pohrebisku uskutočňovať:

a) konečnú úpravu ľudských pozostatkov pri dodržaní predpísaných hygienických nariadení,

b) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

c) vykonávať iné činnosti podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

2.) Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní:

a) začatie akejkoľvek činnosti pohrebnej služby na pohrebisku vopred oznámiť prevádzkova-

teľovi pohrebiska,

b) vykonávať činnosti súvisiace s pohrebom v zmysle platného zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve,

c) usmerňovať pozostalých a smútočných hostí od času ich príchodu k pohrebnému obradu 

(nasmerovanie do rozlúčkovej miestnosti, obradnej miestnosti, prevzatia vencov, smútočných 

kytíc a ich uloženie k rakve... ),

d) priviesť na pohrebisko, kde bude pochovanie uskutočnené, rakvu s ľudskými pozostatkami 

alebo ostatkami s dostatočným časovým predstihom, avšak najmenej dve hodiny pred začiat-
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kom samotného obradu,

e) prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, 

plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

 

Článok 11 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

plán hrobových miest

 

1.) Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len so súhlasom

prevádzkovateľa pohrebiska.

2.) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené

ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú tak, že urna s popolom sa ukladá na

pohrebisku, alebo vysypom do spoločného hrobu. Tieto činnosti uskutočňuje prevádzkovateľ

pohrebnej služby, ktorý je pri ich vykonávaní povinný dodržiavať plán pohrebných obradov a

pochovávania, určený prevádzkovateľom pohrebiska, tento prevádzkový poriadok a riadiť sa

pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

3.) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských

ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie eviden-

cie hrobových miest. 

4.) Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na

pohrebisku je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať o to, aby jeho činnosťou neboli

poškodené okolité hroby alebo iné príslušenstvo pohrebiska a je povinný zdržať sa akejkoľ-
vek činnosti, ktorá sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verej-
nosti.

5.) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého

hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské

pozostatky za podmienky, že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde k manipulácii s telesnými

ostatkami uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude
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najmenej 1 m.

6.) Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak je v nej

voľné miesto.

7.) Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebnej

služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta, alebo do kolumbár-

nych schránok. Urny s popolom môže na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta. 

Uloženie urny je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

8.) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný zamedziť manipulácii s ľudskými pozostat-

kami po smútočnom obrade mimo areálu pohrebiska, ak bezprostredne po obrade nasleduje 

uloženie ľudských pozostatkov do zeme.

9.) Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej 

dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozloži-

teľných materiálov. Všetky rakvy ukladané do hrobky musia byť zabezpečené pred únikom 

zápachu do okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky pred hlodavcami. Pri

pochovávaní do hrobiek je s ohľadom na predchádzajúcu vetu potrebné použiť rakvy z tvrdé-

ho dreva s kovovou zložkou s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy s nepriepustným 

dnom. Rakvy ukladané do hrobky je potrebné označiť štítkom s menom zomretého, dátumom 

narodenia a dátumom pohrebu.

10.) Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento 

prevádzkový poriadok pohrebísk sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa 

pohrebiska.

Článok 12

Dĺžka tlecej doby

 

1.) Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 20 rokov.

Článok 13

Spôsob nakladania s odpadmi

1.) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska na území obce sú komunál-

nymi odpadmi. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi upravuje osobitný predpis.

2.) Zber komunálnych odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nádob na zber od-

padu.
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Článok 14

Dostupnosť prevádzkového poriadku pohrebiska a domov smútku

 

1.) VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska bude dostupné na informačnej tabuli  interne-

tovej stránky obce Hrabovec.

Článok 16

Sankcie

 

1.) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR  č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nepôjde o trestný čin.

 

2.) Priestupky voči nájomcom hrobových miest a návštevníkom pohrebísk prejednáva  obec a 

môže uložiť pokutu do 663,- EUR .

 

3.)Ostatné priestupky a správne delikty prejednáva a pokuty ukladá úrad verejného  zdravot-

níctva aj obec. 

Článok 17

Prechodné ustanovenia

 

1.) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované 

za rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby

oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta

sú splnené.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

 

1.) Právne skutočnosti neupravené týmto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska sa 

riadia ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách.

2.) Účinnosťou tohto VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území obce 

Hrabovec ruší VZN č. 2019 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území obce 

Hrabovec

3.) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrabovci, dňa 

12.12.2019 uznesením 04/2020 a nadobúda účinnosť dňa ..............
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 ............................................

Jozef Maxin – starosta obce

 

 


