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Obec Kozelník na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších  predpisov  a ust. § 18 ods. 2 zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

v y d á v a 

všeobecne záväzné nariadenie obce Kozelník  

č. 2/2012 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA  

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Úcta k pamiatke zosnulých prikazuje, aby pohrebiská a dom smútku  boli udržiavané v stave zodpovedajúcom 

ušľachtilým ľudským vzťahom a  aby sa pri ich používaní dodržiavali aj zdravotné a iné právne predpisy. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje  práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, 

oprávnených osôb, poskytovateľov služieb  súvisiacich s pohrebníctvom a návštevníkov pohrebiska. 

2. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri 

prevádzkovaní pohrebiska v súlade  so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom  

NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

§ 3 

Prevádzkovanie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko v obci je miestny cintorín umiestnený katastri obce Kozelník. Súčasťou pohrebiska je dom 

smútku. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len 

„prevádzkovateľa“) na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na 

návštevníkov pohrebiska. 

 

2. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Kozelník, sídlo Kozelník č. 16, 966 15,  IČO 00647667. 

 

3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 
 

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním 
b) vykonanie exhumácie 

c) správu a údržbu pohrebiska 

d) správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku 

e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

f) zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu 

Služby podľa písm. a) zabezpečuje obstarávateľ pohrebu, služby podľa písm. b), c), d), e), f) 

zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. 
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§ 4 

Pochovávanie 

 

1. O tom, na ktorom mieste pohrebiska má byť pochované telo zosnulej osoby rozhoduje prevádzkovateľ po 

dohode s obstarávateľom pohrebu. 

2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, 

nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia okrem prípadov uvedených  v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 

131/2010 Z. z. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená 

v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, 

ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu. 

3. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uložením spopolnených 

ľudských  pozostatkov alebo ostatkov (ďalej len „popol“) alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku. 

Popol sa môže uložiť aj na inom  mieste. 

4. Ľudské pozostatky na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania sú privezené príslušnou pohrebnou 

službou do domu smútku najdlhšie 1 hodinu pred obradom. Dom smútku je vybavený katafalkom pre 

položenie rakvy, osvetlením, zariadením pre reprodukciu hovoreného slova a hudby a lavicami na sedenie 

pre pozostalých. Je vybavený chladiacim zariadením. 

§ 5 

Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu a hrobky 

 

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

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, prehĺbený hrob musí mať  hĺbku aspoň 220 cm 

b) dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody 

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30cm – táto požiadavka sa 

nevzťahuje na dvojhrob a viachrob. 

d) rakva  musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 120cm. 

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je najmenej 10 rokov. 

3. 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 100 cm. 

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami. Rakva uložená do 

hrobky musí byť zabezpečená pre únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila  ľudské  

ostatky pred hlodavcami. 

§ 6 

Ukladanie spopolnených pozostatkov 

 

1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu. 

2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len “popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého 

vyslovenej za života alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku. 
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§ 7 

Exhumácia 

 

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať  

a) na príkaz sudcu alebo prokurátora, 

b) na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na 

žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

2. Žiadosť o exhumáciu podáva žiadateľ prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené. 

Žiadosť 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. 

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd. 

4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 

5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

§ 8 

Evidencia pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá obsahuje: 

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

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov 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  nájomcu, 

e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 

f) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 

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

h) údaje o zrušení pohrebiska 

i) skutočnosť, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa 

osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob 

j) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasné odňatie ľudského plodu 

§ 9 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 

b) viesť evidenciu hrobových miest, 

c) starať sa o celkový  vzhľad pohrebiska, 

d) vykonávať údržbu a čistenie chodníkov, 

e) starať sa o zeleň na pohrebisku, 

f) zabezpečovať poriadok, čistotu a odvoz odpadu z pohrebiska,  

g) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť  prevádzky pohrebiska, prevádzkovateľ 

vyzve nájomcu na vykonanie nápravy, 

h) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu 

primerane predĺži a na tento účel si vyžiada posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
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i) písomne informovať nájomcu najmenej tri mesiace pred dňom o 

 skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 

 dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak  mu je  známa jeho adresa, súčasne túto 

informáciu zverejniť na  mieste obvyklom na pohrebisku. 

§ 10 

Prenájom hrobového miesta 

 

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

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím 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 byť 

vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava 

v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa  tohto prevádzkového poriadku. 

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 sa prihlási ako prvá. Prednostné právo 

možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

5. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového miesta. Meno tejto 

osoby doplní prevádzkovateľ pohrebiska do evidencie na základe splnomocnenia nájomcu. Ak nemožno 

získať splnomocnenie, zapíše prevádzkovateľ pohrebiska kontaktnú osobu na základe čestného vyhlásenia. 

Kontaktnou osobou môže byť len občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. 

6. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest. 

§ 11 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú nájomcu hrobového miesta, 

b) užívať hrobové miesto na základe uzavretia písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta, 

c) udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. Hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie musí byť 

najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov  do vzdialenosti 0,5m od hranice 

hrobového miesta,  pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo 

okolité hroby. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, 

vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí potrebné opatrenia 

na náklady nájomcu, 

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

vedenie evidencie podľa  § 17 ods. 4 zákona o pohrebníctve, 

e) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia prevádzkovateľa, 

pričom sa za stavebnú úpravu považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava 

pomníka (náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (platne), vybudovanie alebo oprava urnovej 

schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod. ) musí byť 

osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba 

vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné 

hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný 

nahlásiť prevádzkovateľovi pred ich uskutočnením a je povinný nahlásiť aj ich skončenie, 

f) zabezpečiť nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, 

g) na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať alebo 

odstraňovať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Nájomcovia 
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hrobových  miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej 

prevádzkovateľom pohrebiska. 

§ 12 

Povinnosti  návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní: 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

návštevníkov, 

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska, 

c) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní 

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, 

d) rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby 

nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest, v odôvodnených 

prípadoch môže  prevádzkovateľ pohrebiska rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu 

s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať, 

e) ukladať odpad na určené miesto, 

2. Návštevníkom  nie je na  pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové 

látky, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach a iných športových prostriedkoch 

a vykonávať činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

3. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk, reklám  a letákov vo všetkých priestoroch a objektoch 

pohrebiska a na oplotenie pohrebiska. 

4. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a odpadky. 

5. Sviečky a kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník je 

povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy v zmysle platných právnych predpisov. 

6. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený  

a) iba na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu, 

b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb, 

c) na dovoz a odvoz kontajnerov na odpad, 

d) na údržbu zelene a komunikácie na pohrebisku na dovoz a odvoz stavebného materiálu pri 

stavebných úpravách hrobového miesta. 

§ 13 

Prevádzková doba 

 

1. Pohrebisko je návštevníkom prístupné denne. Prístup nie je časovo vymedzený – vstupná brána sa 

nezamyká.  

2. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác je možné len po dohode 

s prevádzkovateľom. 

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

aj v inom čase  po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko v prípade, ak sa na 

pohrebisku vykonáva exhumácia alebo v prípade, ak je ohrozená bezpečnosť návštevníkov ( napr. v dobe 

vykonávania terénnych úprav, poľadovice, snehu a pod.). 
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§ 14 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ  pohrebiska je povinný  

a) vopred upozorniť nájomcu najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na ktorú je nájomné 

zaplatené, 

b) vopred písomne upozorniť nájomcu  na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov 

predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak  

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

b) sa pohrebisko ruší, 

c) nájomca ani po upozornení 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 rušiť; ak mu nie je známa  adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informácia  na mieste 

obvyklom na pohrebisku.  

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. c), je 

povinný výpoveď nájomnej zmluvy 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 

informácia  na mieste obvyklom na pohrebisku.  

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených 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 nájomca v tejto lehote neodstráni, po uplynutí  výpovednej lehoty sa 

príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec ( §135 Občianskeho zákonníka).  

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených 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 označením, že ide o trojročné uloženie, počas 

ktorého sa môže nájomca prihlásiť . Po uplynutí  výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za 

opustenú vec ( §135 Občianskeho zákonníka).  

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu  

hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

 

§ 15 

Práce na pohrebisku 

 

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na  pohrebisku, alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /hrobu, hrobky, 

rámu/ treba predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.  

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, 

najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.  

Stavebník musí dodržať najmä tieto jednotné pravidlá:  

a) základy musia byť vykopané  do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť 

pôdy 

b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody, 

c) rozmery hrobov 
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- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm 

- pri dvojhrobe najmenej 160 x 200 cm 

- pri hrobke najmenej 90x 200 cm 

- pri detskom hrobe najmenej  60x 160 cm 

- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm 

- hĺbka hrobu 160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomrelého v rakve 

- hĺbka hrobu 220 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve  ľudské pozostatky ďalšieho zomrelého. 

d) uličky  medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm, 

e) steny  medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm, 

f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke so susednými hrobmi ( obrubami), 

g) pri stavbe náhrobku musia  jednotlivé časti náhrobku do seba riadne zapadať a musia byť riadne 

upevnené.  

3. Po ukončení prác je stavebník  povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a na svoje náklady odstrániť 

prebytočný materiál.  

4. Pri vykonávaní stavebných prác stavebník nesmie obmedziť  ani inak poškodiť užívateľov susediacich 

hrobových miest.  

5. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je prípustné odpratávať, alebo odstraňovať vybudované stavby, 

ani vynášať z pohrebiska časti náhrobkov.  

6. Lavičky na pohrebiskách možno  umiestňovať iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, tak aby  

tieto neobmedzovali  ostatných užívateľov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska.  

7. Stromy a kríky možno na pohrebisku vysádzať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.  

8. Prevádzkovateľ pohrebiska môže nariadiť v súlade s platnými  zákonmi odstránenie nežiadúcich stromov 

a kríkov.  

 

 

§ 16 

Nakladanie s odpadmi 

 

1. Na pohrebisku je možné odpady z užívania hrobových miest ukladať do  veľkokapacitného kontajnera, 

ktorého vývoz zabezpečuje podľa potreby a na svoje náklady prevádzkovateľ pohrebiska. 

2. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta v dôsledku stavebnej úpravy hrobového miesta 

(budovanie obruby, hrobky a pod.) je nájomca povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, 

ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska. 

4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a pod. 

 

§ 17 

Prívod vody na pohrebisko 

 

Voda na pohrebisko je zabezpečená z verejného vodovodu. 

 

 

§ 18 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko  podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 

pohrebu, za účelom vykonania výkopových prác, prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 

prenosu rakvy a pochovania ľudských  pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, zasypania 
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hrobu za účelom uloženia urny s popolom do hrobu alebo hrobky, za účelom vykonania exhumácie ľudských 

ostatkov a ich opätovného pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska. 

 

§  19 

Zrušenie pohrebiska 

 

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

pohrebisku. 

2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len  z dôvodov uvedenom v § 20 

ods. 1 zákona č. 131/2010 alebo  z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu 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. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, 

zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.  

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

základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR  o zrušení vyhlásenia  hrobu, hrobky alebo pohrebiska za 

národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodnosti obce  sa môžu 

zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce .  

6. Zrušenie  vojnových hrobov upravuje osobitný zákon  (zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch). 

 

§ 20 

Cenník služieb 

 

1. Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu na 10 rokov 

 

- poplatok za jednohrob na 10 rokov        5€ 

- poplatok za každý  ďalší neoddelený  hrob (dvojhrob, trojhrob...) na 10 rokov   3€ 

- poplatok za detský hrob na 10 rokov         3€ 

- poplatok za každý ďalší neoddelený detský hrob  na 10 rokov     2€ 

- poplatok za urnový hrob na 10 rokov        3€ 

- hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce sa nespoplatňuje. 

 

2. Jednorazové poplatky: 

- nájom obradnej miestnosti v Dome smútku vrátane zvonenia                 10€ 

 

§ 21 

Priestupky 

  

1.  Priestupku na úseku  pohrebníctva sa dopustí ten, kto podľa :  

a) nedodržiava  ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska , ktoré sa týkajú  povinností nájomcu 

hrobového miesta, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  

c) neudržiava  prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,  

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

vedenie evidencie , 

e) neudržiava poriadok na pohrebisku, 
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f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 

návštevníkov ,  

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska .    

2. Za priestupky podľa odseku 1 možno  uložiť pokutu do 663 EUR. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na 

závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.  

3. Na priestupky  a ich prejednávanie  sa vzťahuje všeobecný  predpis o priestupkoch. 

4. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66,-€. 

5. Priestupky podľa odseku 1 ) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu 

obce.  

 

 

§ 22 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Toto  všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Kozelníku dňa   27. 11. 2012 

uznesením č. 3/7/2012 

2. Dňom účinnosti tohto VZN strácajú platnosť a účinnosť predchádzajúce  uznesenia a nariadenia  súvisiace 

s pohrebiskom vydané v obci Kozelník. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska zodpovedá za vyvesenie tohto prevádzkového poriadku   dňom jeho účinnosti 

a počas jeho platnosti na mieste obvyklom a dostupnom na pohrebisku.  

4. Návrh VZN bol  vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 11. 11. 2012 do 27. 11. 2012. 

5.  VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa 28. 11. 2012,  zvesené bolo dňa 14. 12. 2012 a účinnosť 

nadobudne  dňa  01. 01. 2013. 

 

V Kozelníku  15. 12. 2012 

 

 

 

 

  Vladimír Petrinec 

zastupujúci starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


