Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zákamenné č. 4/2016
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
na území Obce Zákamenné
Obecné zastupiteľstvo Obce Zákamenné podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zákamenné č. 4/2016
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
na území Obce Zákamenné
§1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zákamenné upravuje:
rozsah služieb na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu
hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska, užívanie hrobového miest, výpoveď
nájomnej zmluvy, prístup pohrebiska verejnosti, ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia
ľudských ostatkov, plán hrobových miest, evidencia pohrebiska, dĺžka tlecej doby, spôsob
nakladania s odpadmi, práce na pohrebisku, podmienky vstupu pohrebnej služby na
pohrebisko, kontrola, priestupky, prevádzkovanie domu smútku, cenník služieb a ochranu
osobných údajov
§2
Úvodné ustanovenia
1. Správu pohrebiska vykonáva Obec Zákamenné, 029 56 Zákamenné 1002, IČO:
00315001(ďalej len prevádzkovateľ).
2. Pohrebisko sa nachádza v Obci Zákamenné na parcelách č. 160/1 a 151.
3. Pohrebisko je rozdelené na tieto časti :
a) pôvodný / starý / cintorín – nedelí sa na žiadne časti.
b) nový cintorín, ktorý sa delí na:
1. sekcie A,B,C
2.
a) Časť pre hroby a hrobky dospelých podľa sekcií
b) Časť pre deti
c) Časť pre samostatné hrobky
d) Časť pre hroby dospelých podľa sekcií
e) Časť pre samostatné pochovávanie v urnách
f) Časť Kolumbárium
4. Súčasťou cintorínov je aj Dom smútku súpisní číslo 1076
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
a. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
c. správa pohrebiska,

d. správa domu smútku,
e. údržbu komunikácií, chodníkov a zelene na pohrebisku.
§4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ je povinný:
a. prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky od obstarávateľa pohrebného obradu
(pohrebnej služby), ak je úmrtie doložené:
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ostatkov
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného
v trestnom konaní
b. viest evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
c. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade,
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
d. vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,
e. zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky,
f. dodržiavať dĺžku tlecej doby,
g. dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona, č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
h. pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č.131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
i. nakladať s odpadmi podľa platnej legislatívy o odpadoch,
j. chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami,
k. umiestniť na informačnej tabule pohrebiska cenník služieb,
l. umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu,
m. zabezpečiť poriadok a čistotu v dome smútku
n. zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
o. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta
okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie
pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
p. prevádzkovateľ je povinný mať situačné plány cintorína a dovoliť občanom, aby na
požiadanie do nich nahliadli.
§5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
- dodržiavať ustanovenie tohto VZN, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového
miesta,
- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
- udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho najbližšie okolie v poriadku na vlastné náklady,
- písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
- udržiavať poriadok na pohrebisku.

§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový
poriadok, zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti týchto
miest je na pohrebisku zakázané:
- správať sa hlučne a nedôstojne,
- fajčiť, piť alkoholické nápoje,
- odhadzovať odpadky mimo miest na to určené (veľkokapacitné kontajnery),
- vodiť psov,
- poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorína,
- jazdiť na bicykloch či kolieskových korčuliach,
- umiestňovanie ponúk a reklám.
3. Vjazd a vstup na cintorín:
- vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách,
- vjazd motorovým vozidlom je povolený len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska v
prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu),
- platí zákaz vstupu všetkých súkromných motorových vozidiel do areálu pohrebiska,
§7
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva sa uzatvára
na dobu neurčitú, musí mať písomnú formu. Uzavretím nájomnej zmluvy
prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
a. Nájomca uhradí prenajímateľovi na základe zmluvy poplatok za prenájom nového, alebo
pôvodného hrobového miesta a prípadne iné poplatky za služby spojené s nájmom
hrobového miesta.
b. Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrob.
miesta je určená podľa cenníka služieb prenajímateľa, platného ku dňu uzavretia
zmluvy.
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie miest.
3. Správca 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 správca
pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je
správca pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu.
§8
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu:
a. najneskôr tri mesiace vopred, že uplynie lehota, na ktorú má
zaplatené nájomné,
b. na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť, písomne upozorniť nájomcu,
2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a. závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b. sa pohrebisko zruší,
c. nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie
hrobového miesta.
§9
Prístup pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti:
- od 1. apríla do 30. septembra od 07.00 h do 22.00 h
- od 1. októbra do 31.marca od 07.00 h do 19.00 h
- v období od 1. novembra do 3. novembra od 07.00 h do 22.00 h
2. Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.

§ 10
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
-

O povolenie pochovať zosnulého v cintoríne je potrebné požiadať správcu obce.
Správca zabezpečí presné smerové vytýčenie hrobu
Správca cintorína zabezpečí na požiadanie vykopanie hrobu a pochovanie zosnulého

1. Do pôvodného / starého/ cintorína je možné pochovávať len za týchto podmienok:
a. ak má zosnulý na tomto cintoríne vybudovanú hrobku
b. a má zosnulý na tomto cintoríne vybudovaný pomník
c. ak má zosnulý na tomto cintoríne pochovaného manžela resp. manželku
Výnimku z podmienok a. – c.. môže povoliť správa cintorína.
V pôvodnom /starom/ cintoríne je zakázané budovanie nových pomníkov a hrobiek.
Výmena a obnova pomníka je možná len so súhlasom správcu cintorína.
2. Budovanie pomníkov a hrobiek v novom cintoríne je možné len so súhlasom správcu
cintorína a po presnom výškovom a smerovom zameraní.
3. Miesto, kde majú byť uložené ľudské pozostatky alebo urna určí prevádzkovateľ po
dohode s obstarávateľom pohrebu alebo s pozostalými.
4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a. hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2 m,
b. dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody,
c. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m,
d. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2m.
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 vrchnou rakvou bude najmenej 1m.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami ,rakva uložená do hrobu musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a
musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
8. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a. príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b. žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,

alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
9. Žiadosť o exhumáciu ľudských ostatkov 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 úmrtí,
c. nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d. identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
10. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§ 11
Plán hrobových miest
Plán hrobových miest sa nachádza u prevádzkovateľa, ktorý sa vedie v písomnej aj v
elektronickej podobe.
§ 12
Evidencia pohrebiska
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska ktorá sa člení:
a. evidencia hrobových miest,
b. evidencia prevádzkovania pohrebiska,
- Evidencia hrobových miest obsahuje:
a. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobom
mieste,
b. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d. meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, názvom obce, ak je
nájomcom obec,
e. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f. údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia.
g. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
h. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
- Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:
a. údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b. údaj o zrušení pohrebiska,
- Zákaz pochovávania:
a. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej
správy,
b. na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, je
možné ďalej pochovávanie iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý
pochovávanie zakázal s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

§ 13
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.
§ 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta
a návštevník pohrebiska roztriediť a odviesť do kontajnerov na pohrebisku.
2. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky
kameňa, zeminy a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť
z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
§ 15
Práce na pohrebisku
1. Vykonávať výkopové práce, budovanie pomníkov, budovanie hrobiek , vykonávať
stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať
do jestvujúcej zelene je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa.
2. Správca určí presné smerové a výškové osadenie pomníka a hrobiek.
3. Na stavebné úpravy hrobových miest nie je potrebné stavebné povolenie, ale
ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas
prevádzkovateľa.
4. Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami:
Vonkajšie rozmery pomníkov v sekciách A a B sú:
a. Pomník na hrob dospelého:
Pomník na dvojhrob dospelého :
Pomník na hrob dieťaťa v sekcií A

90 cm x 230 cm
220 cm x 230 cm
60 cm x 150 cm a 60 x 100 cm

b. Vonkajšie rozmery základov hrobky v sekcií A sú:
Hrobka na hrob dospelého
110 x 255 cm
Dvojhrobka na hrob dospelého 215 x 255 cm
c. Vonkajšie rozmery základov hrobky a pomníkov v sekcií C sú:
115 cm x 250 cm a rám hrobky môže prečnievať max 3 cm
d. Vonkajšie rozmery miest pre urny v sekcií C sú:
55 cm x 45 cm, 15 cm nad úrovňou zeminy, vrchná doska rozmerov 60 cm x 50 cm
-

Pri budovaní pomníkov a hrobiek musí byť medzi dvoma susednými hrobmi
zachovaná ulička 30 cm.

-

Pri budovaní pomníkov a hrobiek vonkajšie rozmery musia byť rovnaké a priečna
a pozdľžná čiara musí byť priama.

-

V časti cintorína pre hroby a hrobky dospelých v sekcií C sú len jednohrobky
a hrobky. Môže sa pochovávať len nad seba, hrob pre dvoch musí byť prehľbený.

.

-

V časti cintorína pre hroby a hrobky v sekcií C nie je možné budovať pomník vopred
to znamená pokiaľ tam nie je niekto pochovaný.

-

Pozostalý zabezpečia, aby hrobka bola ihneď po pochovaní mŕtveho zabezpečená proti
akejkoľvek manipulácií s telom, alebo truhlou zosnulého. Hrobka musí byť uzavretá.

5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky
kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska,
a to na vlastné náklady.
6. Odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby nie je prípustné bez vedomia
prevádzkovateľa pohrebiska.
7. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska je prísne zakázané.
§ 16
Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný
a. riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska
b. nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas obradu pochovávania podľa
dohody s obstarávateľom pohrebu
§17
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
a. prevádzkovateľ,
b. poverení zamestnanci obecného úradu,
§ 18
Priestupky
1. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje osobitný predpis zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Za priestupky možno blokovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur
a v priestupkovom konaní do 663 eur.
§ 19
Dom smútku
Prevádzkovateľom Domu smútku, ktorý sa nachádza na pohrebisku je Obec Zákamenné.
Prevádzkovateľ dbá na základné hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia potrebné
z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov pri poskytovaní pohrebných služieb podľa zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
-

Obec prepožičiava Dom smútku obstarávateľovi pohrebu na dobu potrebnú do času
pochovania.
V samostatnej miestnosti s chladiacim zariadením sa ukladajú ľudské pozostatky do
času pochovania.
Funkčnosť chladiacich zariadení je pravidelne kontrolovaná.
Priestory domu smútku sa kontrolujú pred každým obradom.

§ 20
Cenník služieb
Cenník služieb tvorí prílohu tohto nariadenia. V prípade zmeny cien prevádzkovateľ
pohrebiska upraví cenník služieb poskytovaných na pohrebisku na území Obce Zákamenné
a predloží ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
§ 21
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je povinný dodržiavať zákon č. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
§ 22
Osobitné ustanovenie
1. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zákamenné, ktoré
neupravuje tento prevádzkový poriadok upravuje zákona č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok verejne prístupný
na mieste obvyklom na pohrebisku.
§ 23
Záverečné ustanovenie
Toto VZN č. 4/2016 Obce Zákamenné bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Zákamennom, dňa 09.12.2016 uznesením číslo 85 /2016 a nadobúda účinnosť od
01. 01. 2017.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 4/2016 sa ruší VZN č. 1/2000 o cintorínskom poriadku
a jeho Doplnok č.1/2009, Doplnok č. 1/2012, Doplnok č. 2/2012 a Doplnok č. 3/2013.
VZN č. 4/2016 vyvesené dňa: 12. 12. 2016

Ing. Milan Vrábeľ
starosta obce

Príloha č. 1
Za služby súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska Obec Zákamenné určuje nasledovné
poplatky:
Vlastník cintorínov určuje poplatok za hrobové miesto na dobu 20 rokov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hrobové miesto pre hrob dospelého
hrobové miesto pre dvojhrob dospelého
hrobové miesto pre hrob dieťaťa
hrobové miesto pre jednohrobku
hrobové miesto pre dvojhrobku
hrobové miesto pre urny

7€
14 €
4€
7€
14 €
4€

Pri budovaní pomníkov účtuje správca cintorínov likvidačný poplatok takto:
 pomník jednohrobu dospelého
5€
 pomník dvojhrobu dospelého
10 €
 pomník dieťa
3€
 pomník pre urny
3€
Pri budovaní hrobky účtuje správca cintorínov likvidačný poplatok takto:
 za hrobku rozmerov 110x 255 cm, 115x250 cm
24 €
 za hrobku rozmerov 215x255 cm
47 €
Cena výkopu hrobu:
Kopanie hrobu s pomocou

50 €

Pochovanie + zásyp

25 €

Len pochovanie

8€

Štandard hrob

83 €

Prehľbený hrob

117 €

Výkop hrobu pre dieťa do 10 rokov

23 €

Výkop hrobu pre dieťa nad 10 rokov

30 €

