
  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Žakarovce v súlade s ust. § 6 a ust. § 11 ods. 4 písm. g/ s použitím ust. § 4 

ods. 3/ písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 131/2010 Z. z.  

o pohrebníctve s použitím ust. § 18 ods. 2 

vydáva 

pre územie Obce Žakarovce 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žakarovce č. 16/2020 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 

NA ÚZEMÍ OBCE ŽAKAROVCE 

 
Článok 1 

 

Týmto VZN sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Žakarovce, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú  prílohu tohto VZN.  

 

Článok 2 

 

1/ Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle ust.  § 

48 zák. č.  372/1990 Zb. v platnom znení, za čo je možné uložiť pokutu v blokovom konaní 

do výšky 33 EUR.  

2/ Za porušenie povinností prevádzkového poriadku právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou  oprávnenou na podnikanie  možno  v zmysle  § 13 ods. 9  a 10 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do 6638 EUR. Pri 

ukladaní pokút sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov. 

3. Obec na úseku pohrebníctva  prejednáva priestupky  podľa § 32  odsek 1 písm. c/ až l/ 

Zákona  č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Za porušenie povinnosti na úseku pohrebníctva  

je možné uložiť v blokovom konaní pokutu až do výšky 66 € a v priestupkovom konaní 

pokutu až do výšky 663 €. 

 

Článok 3 

 

1.  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska  schválený 

Uznesením obecného zastupiteľstva Obce Žakarovce č. 13/03/2018 dňa 23. 03.2018. 

2. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Žakarovce č. 

16/2020 dňa  26.05.2020 a nadobúda účinnosť  15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 

 

............................................ 

                                                                                                       Ing. Štefan Tulipán 

                                                                                                           starosta obce 

 

Príloha: Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Žakarovce 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE 

ŽAKAROVCE 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebiska na území Obce Žakarovce, ktorého 

vlastníkom je obec Žakarovce. Týmto Prevádzkovým poriadkom pohrebiska sa riadia prevádzkovateľ 

a správca pohrebiska, prevádzkovatelia pohrebných služieb, obstarávatelia pohrebných a iných 

služieb, fyzické a právnické osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce alebo poskytujú služby, 

nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 

c) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu 

smrti po pochovanie, 

d) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné 

pochovanie, 

e) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky 

na verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov 

alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, 

alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste, 

f) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné 

miesto, 

g) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený 

s obradom, 

h) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu, 

i) krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských pozostatkov 

a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení a priestorom na pohrebný obrad, 

j) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým 

hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb, 

k) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 

l) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie, 

m) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, 

uzavretých miest na uloženie urny s popolom, 

n) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov do zeme, 

o) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme, 

p) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov, 

q) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo 

miesto na uloženie urny, 

r) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými 

pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme, 

s) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev 

s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní 

vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve, 

t) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch 

alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa 

seba, 

u) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na 

ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva 

zeminou, 

v) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované, 



  
 

w) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby 

spojené s údržbou hrobového miesta, 

x) pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním, počas 

pohrebného sprievodu, pohrebného obradu a pri ich pochovávaní a s ľudskými ostatkami počas 

exhumácie až do ich opätovného pochovania, 

y) ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne, 

z) prenajímateľ hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebiska, 

aa) nájomcom je každý, kto má s prevádzkovateľom uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatené 

nájomné. 

 

Čl. 3 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľom pohrebiska v Obci Žakarovce je Obec Žakarovce. Ako dohliadajúci orgán nad 

dodržiavaním zákona o pohrebníctve a zároveň ako spôsobilá a zodpovedná osoba pôsobí:  

2. Priestorové usporiadanie: 

Cintorín – areál a k nemu prislúchajúci pozemok evidovaný Okresným úradom Gelnica, 

katastrálnym odborom  pre katastrálne územie Žakarovce 

3. Spôsoby pochovávania: do hrobov; do hrobiek; do urnových hrobov. 

 

Čl. 4 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 

b) vykonávanie exhumácie, 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

d) správu pohrebiska, 

e) správu márnice a domu smútku, 

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

 

Čl. 5 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

1. viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:  

 evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 

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 a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov 

obce, ak je  nájomcom obec, 

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) 

a údaje o zmene   nájomcu, 

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia 

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka 

alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu1  alebo či ide o vojnový hrob2, 

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského 

plodu 

                                                           
1 § 14 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
2 zákon č. 130/2005 o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov 



  
 

 evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o: 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

b) zrušení pohrebiska 

2. 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, 

3. vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov, 

4. zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, 

5. dodržať dĺžku tlecej doby, 

6. dodržať zákaz pochovávania, 

7. nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom3, 

8. chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, 

9. umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb, 

10. umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, 

11. zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek 

podľa zákona a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby, 

12. uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu, 

13. pri výpovedi nájomnej zmluvy musí postupovať v zmysle Zákona 131/2010 o pohrebníctve, 

14. umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby 

podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi 

Prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným 

prevádzkovateľom pohrebiska, 

15. usmerňovať pohrebné služby, stavebné, kamenárske a iné firmy poskytujúce služby na 

pohrebisku, kontrolovať dodržanie rozmerov, polohového a výškového osadenia hrobových miest 

podľa čl. 8 tohto Prevádzkového poriadku, 

16. stavebné a kamenárske práce povoľovať nájomcovi písomne, s vyznačením hrobového miesta na 

predpísanom tlačive, 

17. zhotoviteľovi stavebných a kamenárskych prác vydať písomný súhlas na prácu, iba ak sa preukáže 

písomným súhlasom od nájomcu, dohodnúť dátum začatia a ukončenia prác; písomný súhlas 

prevádzkovateľa slúži ako povolenie na vstup na pohrebisko, 

18. dbať o zlikvidovanie odpadu zhotoviteľom po vyhotovení stavby alebo jej úprave, 

19. vyberať poplatky za vjazd motorových vozidiel v zmysle Cenníka služieb, 

20. kontrolovať pohyb motorových vozidiel v areáli pohrebiska, 

21. zabezpečovať údržbu a opravu ciest, oplotenia a vodovodu, 

22. zabezpečiť údržbu zelene, 

23. pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska určiť vyhradené miesto pre uloženie 

odpadu a  zabezpečiť jeho likvidáciu, 

24. zvädnutú, alebo inak znehodnotenú výzdobu hrobového miesta (vence, kytice a iné) v prípade 

neodstránenia nájomcom je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený odstrániť, 

25. zabezpečovať poriadok v Dome smútku, 

26. starať sa o funkčnosť zariadení v budove a zabezpečiť ich bežnú údržbu a dodržiavať režim 

dezinfekcie v priestoroch Domu smútku a viesť o tom evidenciu, 

27. zabezpečovať údržbu chladiacich boxov a ozvučenia, 

28. zabezpečovať rozlúčkový obrad, 

29. koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné služby, 

30. otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom, 

31. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a sú 

v zmysle všeobecne záväzných predpisov dôverné. 

 

Čl. 6 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

Nájomca hrobového miesta je povinný: 

1. dodržiavať ustanovenia VZN Obce Žakarovce, tohto Prevádzkového poriadku a zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 

                                                           
3 Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



  
 

2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

3. udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho okolie v rozsahu 0,30 m až 0,35 m v poriadku na 

vlastné náklady a zabezpečiť, aby príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov 

pohrebiska,  

4. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie pohrebiska, 

5. vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta na základe predchádzajúceho písomného 

oznámenia prevádzkovateľovi pohrebiska, 

6. nájomca hrobového miesta plne zodpovedá za dodržiavanie umiestnenia a rozmerov hrobového 

miesta podľa čl. 8 tohto Prevádzkového poriadku, 

7. nájomca hrobového miesta je oprávnený na prenajatom hrobovom mieste vysádzať kríky nízkeho 

vzrastu a vykonávať sadové úpravy, 

8. nájomca je oprávnený umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy len  na základe 

predchádzajúceho písomného oznámenia prevádzkovateľovi pohrebiska . 

 

Čl. 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní: 

a) dodržiavať ustanovenia VZN Obce Žakarovce , tohto Prevádzkového poriadku a zákona 

č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov pohrebiska, 

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 

2. Za účelom zachovávania dôstojnosti pohrebiska návštevníkmi pohrebiska zakazuje sa najmä: 

a) rozsvecovať sviečky, svietniky a kahance na inom ako hrobovom alebo k tomuto účelu 

vyhradenom mieste, 

b) odkladať za pomníky a medzi hroby sklenené kahance, poháre, vázy, plastové fľaše a iné 

predmety, odhadzovať odpad mimo smetných košov, 

c) vodiť do areálu pohrebiska psov,  

d) požívať alkoholické nápoje, psychotropné a iné omamné látky, 

e) robiť hluk a púšťať prenosné nosiče zvuku, 

f) poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň, 

g) počas pohrebného obradu stáť na hroboch. 

 

Čl. 8 

Povinnosti  pri zriaďovaní , rekonštrukcii  a údržbe hrobov, hrobiek a urnových hrobov na 

pohrebisku 

 

1. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie alebo 

ohlásenie podľa osobitého predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomné oznámenie 

prevádzkovateľovi pohrebiska. 

2. Rozmery novovybudovaných hrobových miest stanovených týmto VZN  sú nasledovné: 

 jednohrob             120 cm x 220 cm  

 hrobka                  120 cm x 240 cm  

 detský hrob            60 cm x 100 cm 

 urnové miesto      100 cm x 100 cm 

3. Šírka priľahlého chodníka je 30 cm a výška 10 cm nad úrovňou okolitého terénu. 

4. Stavebné práce na hrobovom mieste je možné začať až po zameraní prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

5. Predné a zadné hrany hrobových obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi. 

6. Počas stavebných prác nesmie stavebník zasahovať do okolitých hrobových miest a nijakým 

spôsobom ich  

dehonestovať. 

7. Bez  písomného oznámenia prevádzkovateľovi pohrebiska nie je možné odpredávať vybudované 

stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. 

8. Zhotoviteľ prác je povinný po skončení práce vyčistiť okolie, zlikvidovať svoj stavebný odpad  

a zvyšnú vykopanú zeminu vyvezením z pohrebiska.  



  
 

9. Zhotoviteľ prác je povinný ukončenie svojej činnosti na území cintorína nahlásiť 

prevádzkovateľovi pohrebiska. 

10. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť stavebné práce a kamenárske 

práce, ak   zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, najmä ak narušuje 

dôstojnosť pohrebiska 

 

Čl. 9 

Prístup na pohrebisko 

 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne bez obmedzenia. 

2. Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený  po ohlásení sa na obecnom úrade 

v pracovných dňoch výlučne v  čase od 7.30 hod.   do 15.30 hod.,  a to predovšetkým : 

a)  dopravu materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobových miest; po vyložení 

resp. naložení materiálu je motorové vozidlo povinné areál pohrebiska opustiť. 

Čl. 10 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

b) 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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý 

ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m, 

c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 

e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo 

výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským 

plodom, vo výške 0,7m. 

2. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c). 

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 

zloženia    

4. pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 

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 1 m. 

6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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. Ľudské ostatky možno 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. 

8. Situačné plány jednotlivých sekcií  a hrobových miest pohrebiska v Žakarovciach sú sprístupnené 

na obecnom úrade. 

 

Čl. 11 

Dĺžka tlecej doby 

 

Dĺžka tlecej doby ľudských pozostatkov je 10 rokov od pochovania. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie 

sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe 

výsledkov hydrogeologického prieskumu. 

 

 

 

 

 

Čl. 12 



  
 

Zákaz pochovávania 

 

1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 

podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy .4 

2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej 

pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, 

s navrhovaným spôsobom súhlasí. 

 

Čl. 13 

Nakladanie s odpadmi 

 

1. Odpad vzniknutý pri zriaďovaní  a rekonštrukcii  hrobov, hrobiek a urnových hrobov na 

pohrebisku a pri  údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta ,  návštevník  pohrebiska 

alebo stavebník povinný uložiť do zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené na pohrebisku. 

2. V prípade ak pri zriaďovaní či rekonštrukcii hrobov, hrobiek a urnových hrobov na pohrebisku 

vznikne stavebný odpad, stavebník je povinný takto vzniknutý stavebný odpad odviesť 

z pohrebiska na vlastné náklady a je povinný  nakladať s odpadom v zmysle platných predpisov 

o likvidácii odpadu. 

3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu. 

 

Čl. 14 

Nájomná zmluva 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.5 

2. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 

hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa 

uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon 

neustanovuje inak. 

3. Prevádzkovateľ 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 prevádzkovateľ pohrebiska 

povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ 

pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na 

hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú 

žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo 

čestným vyhlásením s úradne  osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému 

nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. 

Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od 

úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

 

Čl. 15 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej 

zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ 

pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa s nájomcom vopred 

písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo 

prostredníctvom krátkej textovej správy, oznámi mu to týmto spôsobom. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie , ak 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b) sa pohrebisko zruší, 

                                                           
4 § 48 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 
5 § 663 až §684 Občianskeho zákonníka 



  
 

c) nájomca ani po upozornení podľa odseku 1 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového 

miesta. 

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. 

a) a b) musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť 

ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. 

a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo 

dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, 

uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska 

nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) 

je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na ktorú 

bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto 

informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového 

miesta a čísla hrobového miesta. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. 

c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. 

Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového 

miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho 

prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí 

výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 6) 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. 

c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na 

pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, od kedy nebolo nájomné zaplatené. 

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste 

s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí 

výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.6 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 6 a 7, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

 

Čl. 16 

Zrušenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených    

na pohrebisku. 

2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v Čl. 11 alebo z dôvodu 

verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy; verejný záujem musí byť 

riadne odôvodnený. 

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie 

ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom 

pohrebisku. 

4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na  

a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm, 

b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola. 

5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko 

zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 

6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť 

len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, 

hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku.  

7. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po 

predchádzajúcom súhlase obce. 

8. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 

 

 

                                                           
6 § 135 Občianskeho zákonníka 



  
 

 

Čl. 17 

Ochrana osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska spracúva osobné údaje fyzických osôb  jednotlivcov  (t.  j.  dotknutých 

osôb)  za  účelom  vedenia  agendy  nájomcov hrobových miest (predzmluvné a zmluvné vzťahy) na 

právnom základe, ktorým je samotný predzmluvný a  zmluvný vzťah a evidencií na právnom základe, 

ktorým je zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

Čl. 18 

Priestupky 

 

1. Priestupky na úseku pohrebníctva  upravuje ust. § 32 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ 

pohrebiska, a poverení zamestnanci Obce Žakarovce. 

3. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí najmä ten, kto 

a) nedodržiava ustanovenia  tohto Prevádzkového  poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností        nájomcu pohrebného miesta 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy  

c) neudržiava hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby príslušenstvo hrobu 

neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska 

d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie pohrebiska 

e) neudržiava poriadok na pohrebisku 

f)    nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníka pohrebiska 

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska 

h) nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami 

i)    uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky 

j)    vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s ust. § 3 ods.12 zákona č.131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve    

4. Za priestupky podľa tohto Prevádzkového poriadku je možné v súlade s ust. § 32 ods. 4 zákona 

č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve  uložiť v blokovom konaní  blokovú pokutu až do výške 66 €  

a v súlade s ust. § 32 ods.2 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v priestupkovom konaní pokutu 

až do výšky 663 €. 

5. Priestupky na úseky pohrebníctva, vymedzené v bode 17.3. tohto článku prejednáva  a sankcie za 

tieto  ukladá   Obec Žakarovce, pričom výnosy z takto uložených  pokút sú príjmom Obce 

Žakarovce. 

 

 

 

Čl. 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.6.2020 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Prevádzkového poriadku zaniká platnosť a účinnosť 

Prevádzkového    poriadku Pohrebiska schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Žakarovce č. 13/03/2018  dňa 23. 03. 2018. 

 

 

...................................... 

Ing. Štefan Tulipán 

                         starosta obce  

 
 


