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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Podlužany
(Prevádzkový poriadok pohrebiska)

I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území
obce Podlužany
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len
„prevádzkovateľ“), na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku
a na návštevníkov pohrebiska.
3) Účelom prevádzkového poriadku je:
a) ustanoviť povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníka pohrebiska, povinnosti
prevádzkovateľa pohrebiska a práva a povinnosti obce na úseku pohrebníctva,
b) ustanoviť podrobnosti o správe a prevádzkovaní pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb.

II. časť
Prevádzkovanie pohrebiska
§2
V obci Podlužany je zriadené jedno pohrebisko vrátane Domu smútku.
§3
Prevádzkovateľ pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska vrátane Domu smútku je Obec Podlužany so sídlom 956 52
Podlužany č. 72, IČO 00310930, v spolupráci s Juraj Bartek - POHREBNÉ SLUŽBY OTEC
A SYN, s miestom podnikania Sládkovičova 757/38A, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO
43613357.
§4
Vstup na pohrebiskom
1. Pohrebisko je bežne prístupné verejnosti, vchod sa nezamyká, od občanov sa žiada,
aby uzatvárali vstupnú bránku a tým zabránili vstupu nežiadúcich osôb, domácich zvierat a pod.
2. Prevádzkovteľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať alebo
obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie
alebo slávnostného kladenia vencov.
§5
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
2. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska sú:
a) starať sa o údržbu komunikácií, verejnej zelene a oplotenia pohrebiska,
b) starať sa o údržbu technického vybavenia a zariadenia domu smútku,
c) dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko,
d) zabezpečiť vývoz odpadu,
e) zdržať sa styku s nájomcami a pozostalými necitlivého správania,
f) umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
pri pohrebnom obrade,
f) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko za účelom zabezpečenia
pohrebného obradu a služieb podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu a v súlade
s týmto poriadkom,
g) prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
alebo ak by jeho činnosť rušila pohrebný obrad,
h) viesť evidenciu o uložení rakiev a urien do hrobov a hrobiek, kolumbárií, o vsype a rozptyle
spopolnených pozostatkov mŕtvych, viesť a aktualizovať evidenciu hrobových miest, detail
hrobového miesa, mapu cintorína, evidenčnú knihu pohrebiska,
i) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta,
b) vyberať cintorínsky poplatok, podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN,
b) zverejňovať informácie o pohrebisku na mieste obvyklom.
§6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo na hrobové miesto nájomca preukazuje nájomnou zmluvou a dokladom o zaplatení
nájmu za hrobové miesto.
2. Nájomca je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku a nájomnej zmluvy,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) na vlastné náklady zabezpečovať údržvu hrobového miesta, aby nebol narušený estetický vzhľad
pohrebiska,
d) udržiavať na vlastné náklady hrobové miesto v riadnom stave, udržiavať a čistiť priestor okolo
hrobu. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov
a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové
miesta.
e) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska akékoľvek zmeny údajov potrebných pre evidenciu
hrobových miest.
f) požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, ak chce vykonávať úpravy hrobového miesta
a jeho okolia, ako je napr. betónovanie, dláždenie, osádzanie lavičiek.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve
nájomcu na ich odstránenie v primeranej lehote. Ak sa tak nestane, alebo ak je nebezpečenstvo

z omeškania, vykoná prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Výsadba kvetov sa povoľuje len na prenajatých hrobových miestach, pričom po uhynutí je
ich nájomca povinný odstrániť.
5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť, v prípade, že si nájomca túto povinnosť
nesplnil.
6. Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých hrobových miestach len
po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska
môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za vhodné, odstrániť. Mimo hrobového miesta akákoľvek
výsadba nájomcovi nie je povolená.
§7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Pohrebisko je pietne miesto, vyžaduje si, aby sa na ňom všetci návštevníci počas
smútočných obradov a návštev hrobu, správali s pietou, dodržiavali ticho a verejný poriadok
a tým úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom.
2. Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
b) odhadzovať nepotrebné predmety a odpad z hrobov mimo vyhradených nádob,
c) vodiť psov, okrem vodiacich psov
d) jazdiť na bicykloch, motocykloch, kolobežkách, korčuliach a podobných športových
prostriedkoch,
e) spaľovať lístie alebo iný odpad,
f) poškodzovať hroby a ich príslušnstvo a ostatné zariadenia na pohrebisku,
g) znečisťovať alebo stáť na hrobovom mieste,
h) zapaľovať sviečky, kahance a pod., bez toho, aby boli vhodným spôsobom zabezpečné proti
vzniku požiaru.
3. Návštevníci môžu vchádzať na pohrebisko motorovým vozidlom len v odôvodnených
prípadoch s povolením prevádzkovateľa pohrebiska a len na dobu nevyhnutne potrebnú
na vykonanie stavebných alebo terénnych úprav.
§8
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby
1. Pohrebné služby môže vykonávať prevádzkovateľ pohrebiska alebo iná oprávnená osoba
po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad, je oprávnená
pohybovať sa na pohrebisku a v dome smútku iba v tých priestoroch, ktoré si dohodla
s prevádzkovateľom pohrebiska.
3. Pohrebná služba nesie zodpovednosť pri
a) poškodení hrobového miesta pri vykonávaní svojej činnosti
b) znečistení a znehodnotení kvetinovej výzdoby a príslušenstva vedľajších hrobových miest
4. Pohrebná služba je zodpovedná za dôstojný priebeh pohrebného obradu.

5. Pohrebná služba je povinná vykonávať svoju činnosť v zmysle platných predpisov
a dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
§9
Evidencia pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu hrobových miest a evidneciu
prevádzkovania pohrebiska podľa § 14 ods 4 písm a) Zákona 131/2010 Z. z.
§ 10
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je
20 rokov a pri uložení urny 10 rokov.
§ 11
Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem
nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
2. Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového
miesta, musí byť hĺbka hrobu 220 cm
3. Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby uložiť rakvu s ľudskými
pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov
a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1m.
4. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel,
tá musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila
ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Spopolnené ľudské pozostatky možno ukladať:
a) v urne do kobky vybudovanej na tento účel,
b) v urne pripevnenej k náhrobku vloženej do osobitnej schránky,
c) v urne do hrobu rodinného príslušníka
6. 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,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m.
7. Plošná výmera pre hroby, obsahujúca i plochu na vybudovanie obruby (vonkajšie
rozmery) je stanovená na:
a) jednohrob dospelého a dieťaťa nad 15 rokov - 110 x 245 cm
b) dvojhrob dospelých - 210 x 245 cm
c) hrob dieťaťa do 6 rokov 90 x 140 cm
d) hrob dieťaťa od 6 do 15 rokov 90 x 200 cm
e) urnové miesto 50 x 50 cm

§ 12
Nakladanie s odpadmi
1. Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá biologicky rozložiteľný odpad
z hrobového miesta do zberných nádob na to určených (a to napr. živé kvetinová výzdoba, lístie,
tráva ...)
2. Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá ostatný odpad z hrobového
miesta do veľkokapacitného kontajnera na to určeného (a to napr. sviečky, kahance, umelá
kvetinová výzdoba...)
3. Vyprázdňovanie zbernej nádoby zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska na vlastné
náklady.
§ 13
Cenník služieb
Cenník služieb tvorí prílohu tohto VZN.
§ 14
Kontrola dodržiavania tohto VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva poverený zamestnanec obce.

III. časť
Záverečné ustanovenie
§ 15
1. V neupravených otázkach platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
2. Nadobudnutím právoplatnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN 8/1997 vrátane
prevádzkového poriadku pohrebiska.
3. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podlužanoch na svojom zasadnutí dňa
12. 12. 2011 uznesením č. R-6/5/2011.
4. Toto VZN obce Podlužany o správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Podlužany
(Prevádzkový poriadok pohrebiska) nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2012.

Ing. Pavel Miksa
starosta obce

Príloha č.1

Cenník (cintorínsky poplatok)
Nájom hrobového miesta na 20 rokov:

jednohrob
dvojhrob
trojhrob
miesto pre urnu

55,00 € (2,75€/rok)
110,00 € (5,50€/rok)
165,00 € (8,25€/rok)
27,50 € (1,37€/rok)

Obnovenie - nájom hrobového miesta na 10 rokov: jednohrob
dvojhrob
trojhrob
miesto pre urnu

27,50 € (2,75€/rok)
55,00 € (5,50€/rok)
82,50 € (8,25€/rok)
13,75 € (1,37€/rok)

Prenájom domu smútku a jeho zariadenia:

27,00 €

Prenájom chlad. zariadenia v dome smútku:

do 3 dní
4 dní a viac

9,00 €
+ 2,00 €/deň

Ostatné služby sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka firmy Juraj Bartek - POHREBNÉ
SLUŽBY OTEC A SYN resp. pohrebnej služby vybranej obstarávateľom pohrebu.

