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JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r.
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Dedina Mládeže na základe § 6 ods. 1 zákona 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 17 ods. 1, § 18 ods. 2 a nasl.,
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,zákon
o pohrebníctve“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení a vydáva nasledovný

Prevádzkový poriadok

pohrebiska

ČI. l
Úvodné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dedina Mládeže sa vydáva za účelom
zabezpečenia vnútornej organizácie pohrebiska v k. ú. Dedina Mládeže.
Pohrebiská:
1. Dedina Mládeže,
Zriaďovateľ:
Obec Dedina Mládeže
Prevádzkovateľ:
Obec Dedina Mládeže
IČO :
00306428
Pohrebiskom je oplotený areál v ktorom je k dispozícii dom smútku s obradnou
miestnosťou, miestnosťou pre chladiace zariadenie pre 2 miesta, miestnosťou pre
osobnú hygienu. Dom smútku je udržiavaný v čistote a v poriadku. Je zabezpečená
pravidelná mechanická očista dezinfekciou prístrojov a zariadení, chladiaceho
zariadenia, po každom použití dezinfekčným prostriedkom Savo Prim.
2. Pohrebisko na území obce slúži na pochovanie občanov obce Dedina Mládeže. Na
pochovávanie občanov iných obcí je potrebný súhlas obce.
ČI. II.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska obce Dedina Mládeže zahŕňa aj činnosti:
- prepravu ľudských pozostatkov
- výkopové práce súvisiace s pochovaním alebo exhumáciou
- pochovávanie
- vykonanie exhumácie,
ktoré prevádzkovateľ obec Dedina Mládeže zabezpečí prostredníctvom pohrebnej služby.
2. Prechodné uloženie ľudských pozostatkov je zabezpečované v chladiacom zariadení
v dome smútku v Dedine Mládeže. Úprava ľudských pozostatkov v priestore domu
smútku nie je vykonávaná.
3. Za prevádzku pohrebiska je zodpovedná poverená osoba s odbornou spôsobilosťou na
prevádzkovanie pohrebiska.

Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najmä1:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska
b) viesť evidenciu hrobových miest
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním.
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
e) prideľovať miesta na hrob, hrobku alebo urnu
f) zabezpečiť údržbu a dezinfekciu chladiaceho zariadenia a upratovanie v dome smútku
vždy po každom použití chladiaceho zariadenia a po každom obrade
g) písomne informovať nájomcu:
- že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
- o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
h) zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového
miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie
pohrebiska
i) zabezpečovať odvoz odpadu z pohrebiska, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou
a údržbou pohrebiska
j) zabezpečovať čistotu a poriadok na pohrebisku
k) vykonávať údržbu oplotenia pohrebiska
2. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby upravujú ustanovenia osobitného
predpisu.2

Čl. IV
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto ( ďalej len „nájom“ ) vzniká na základe zmluvy o nájme
hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako prenajímateľom
a nájomcom.3 Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného.
Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke
právo k tomuto miestu.

na základe § 17 ods. 4 a ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
3
§ 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
1
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2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa podľa
zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú uhrádza v prípade
pochovania minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka, ak
je viac blízkych osôb, tá blízka osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá.4
4. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol
nájomcom, zabezpečí prenajímateľ - prevádzkovateľ 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.
5. Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať
nájomca v prospech inej osoby len s písomným
súhlasom prenajímateľa –
prevádzkovateľa.
6. Možnosti výpovede nájomnej zmluvy ustanovuje § 25 zákona o pohrebníctve.
7. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto na pohrebisku v riadnom stave.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto,
vyzve nájomcu aby v určenej lehote odstránil nedostatky. V opačnom prípade vykoná
prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
9. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky
na pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.
10. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať len so
súhlasom prevádzkovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste počas víkendov,
sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
11. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesto alebo ich
opierať o susedné príslušenstvo hrobu.
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§ 21 ods. 4 zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení

Čl. V.
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko v obci Dedina Mládeže je prístupné verejnosti v neobmedzenom čase.
2. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác je možné s
predbežným súhlasom prevádzkovateľa.

ČI.VI.
Povinnosti návštevníkov
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska,
zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, púšťať
prenosné nosiče zvuku, poškodzovať pomníky, zariadenia a zeleň na pohrebisku.
3. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných
látok.
4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad.
5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste , aby
nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo
vybavenosti pohrebiska.
6. Odpad je nutné odkladať na určené miesto.
7. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
8. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska.
Každý návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného
upozornenia opustiť pohrebisko.
9. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len s
predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. VII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov5
a plán miest na pochovávanie
1. Ľudské pozostatky sa pochovávajú po jednom do každého hrobu.
2. 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 nerozložiteľných materiálov. Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté.
3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať zákonom stanovené požiadavky6,
ktorými sú:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160 cm, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,20 m.
4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do tohto 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.
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. Plán miest na pochovávanie je spracovaný formou mapky s evidenciou hrobových
miest a je k dispozícii na Obecnom úrade Dedina Mládeže.
Čl. VIII.
Dĺžka tlecej doby
1. Dĺžka tlecej doby na pohrebisku v obci Dedina Mládeže je 10 rokov.
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§19 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
§19 ods.1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení

Čl. IX.
Evidencia pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktoré sa člení na evidenciu
hrobových miest a na evidenciu prevádzkovania pohrebiska, podľa osobitných
právnych predpisov.7
ČI. X.
Stavby
1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa stavebník riadi úpravami prevádzkovateľa
pohrebiska
3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie
hrobu a odstrániť stavebný materiál.
ČI. XI.
Zeleň na pohrebisku
1. Stromy a kríky možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste a v areáli
pohrebiska len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu odstrániť ak to uzná za potrebné.
Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa
zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
ČI. XII.
Lavičky na pohrebisku
1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.
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Podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve v platnom znení

Čl. XIII.
Spôsob nakladania s odpadmi8
1. V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny
odpad.
2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu
a) odpad rastlinného pôvodu – suché kvety, pokosená tráva, lístie,
b) tuhý odpad – obaly celofánové, plastové kvetináče, kahance sklenené, plastové
a pod.
3. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového
miesta do zberných nádob na to určených.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu,
ktorú podľa potreby vyprázdňuje.
5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky
kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska na
vlastné náklady.
6. Na pohrebisku je zakázané spaľovať odpad.
Čl. XIV.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje jednotlivé služby v prevádzkovaní pohrebiska
prostredníctvom pohrebnej služby.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko pre vykonania pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu.
3. Počas vykonania pohrebnej služby sa prevádzkovateľ pohrebnej služby riadi podľa
prevádzkového poriadku pohrebiska a podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska.
Čl. XV.
Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku obce
1.
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Cenník služieb na pohrebisku v obci Dedina Mládeže je uvedený v prílohe č. 1 k
Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. XVI.
Záverečné ustanovenie
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebisku zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý
sa postará o to, aby tento prevádzkový poriadok bol umiestnený ( vyvesený) na verejne
prístupnom a vhodnom mieste.
2. Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok
upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením č. ………….. obecného
zastupiteľstva Obce Dedina Mládeže, dňa ………….., a nadobúda účinnosť 15 dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.
4. Nadobudnutím platnosti tohto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dedina Mládeže č.1/2007 o pohrebníctve zo dňa
17.04.2007 a dodatok č.1/2008 zo dňa 26. februára 2008.

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
starostka obce

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko.

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PREVÁDZKOVATEĽOM POHREBISKA 9
Názov

Poplatok v €

Jedno hrob (nový, obnova po 10 rokoch)

15,-

Dvoj hrob (nový, obnova po 10 rokoch)

20,-

Troj hrob (nový, obnova po 10 rokoch)

25,-

Detský hrob (nový, obnova po 10 rokoch)

5,-

Miesto v urnovej stene (nové, obnova po 10 rokoch)

20,-

Miesto v urnovej stene na dobu neurčitú

150,-

Používanie márnice (chladiaceho zariadenia) za každý aj
začatý deň

7,-

Postrekovanie hrobových miest proti burinám 1x

10,-

Kosenie buriny na hrobovom mieste 1x

10,-

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
starostka obce
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Čl.6 Smernice Obce Dedina Mládeže č.1/2012 o poplatkoch - Cintorínske poplatky

