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Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Nemeckom, na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f), § 6 a § 11
ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. §
17 a nasl. zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej tiež aj len „zákon“) vydáva toto
všeobecne záväzne nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšné
Nemecké – Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku (ďalej len „nariadenie“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk,
ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu
zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov, spôsobom
zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli stále
udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, a aby sa
pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Čl. 2
Predmet úpravy
1.

Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu obecného cintorína.

2.

Toto nariadenie upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku – cintoríne
nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Vyšné nemecké. Vzťahuje sa na
prevádzkovateľa cintorína, na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov
služieb na cintoríne a na návštevníkov cintorína.

Čl. 3
Prevádzka cintorína
1.

Prevádzkovateľom cintorína nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Vyšné
Nemecké je:

obec Vyšné Nemecké, Obecný úrad 55, 072 51, IČO: 00326011,

ktorá vykonáva prevádzku cintorína a domu smútku prostredníctvom poverených
zamestnancov obce.
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2.

Cintorín je pietne miesto, vyžaduje si, aby sa na ňom všetci jeho návštevníci počas
smútočných obradov, návštev domu smútku a hrobu správali s rešpektom, dodržiavali
ticho a verejný poriadok, a tým úctu blízkym pozostalým a všetkým zosnulým
občanom.

Čl. 4
Rozsah služieb poskytovaných na cintoríne
1.

Prevádzkovateľ poskytuje na cintoríne najmä tieto služby:
a) správu a údržbu cintorína a domu smútku vrátane komunikácií a zelene,
b) zapožičanie domu smútku vrátane chladiaceho zariadenia a obradnej siene
domu smútku k obradu pochovania zosnulého tomu, kto pohreb obstaráva
(ďalej len „obstarávateľ pohrebu“),
c) po dohode s obstarávateľom
a pochovávanie.

2.

pohrebu,

vykopanie

a zasypanie

hrobu

Cenník služieb za služby poskytované prevádzkovateľom cintorína tvorí prílohu č. 1
tohto nariadenia.

Čl. 5
Povinnosti obstarávateľa pohrebu
1.

Obstarávateľ pohrebu je povinný oznámiť a preukázať prevádzkovateľovi cintorína, že
bola vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke mŕtveho a
štatistické hlásenie o úmrtí.

2.

Obstarávateľ pohrebu si na základe dohody obstará služby u prevádzkovateľa
cintorína, ktoré uhradí vo výške podľa platného cenníka služieb.

Čl. 6
Dom smútku
1.

Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení až do
vykonania pohrebného obradu (pohrebu) a plní funkciu pre vykonanie dôstojnej
rozlúčky so zosnulým (smútočný pohrebný obrad).

2.

Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do14 dní od
úmrtia, s výnimkou prípadov, ktoré určuje zákon.
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3.

Ľudské pozostatky, ktoré nie sú v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

4.

Obec poskytuje dom smútku na uloženie telesných pozostatkov a vykonanie
smútočného obradu za odplatu.

5.

Posedenie (modlenie) v dome smútku a čas pochovávania zosnulých určuje
obstarávateľ pohrebu.

Čl. 7
Hrobové miesto
1.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

2.

Vzhľadom na dostatočnú kapacitu hrobových miest na cintoríne a bezodplatné
užívanie hrobového miesta, prevádzkovateľ upúšťa od uzavretia nájomnej zmluvy.

3.

Prevádzkovateľ prenecháva hrobové miesto do bezodplatného užívania, po pohrebe
zosnulého, pozostalým, a to najmenej po dobu uplynutia tlecej doby.

Čl. 8
Užívanie hrobového miesta
1.

Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonať len
osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie prevádzkovateľa cintorína.

2.

Na hrobových miestach môžu vykonať užívatelia alebo osoby im blízke, jednoduché
práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie – vysádzanie kvetín, čistenie
okolia hrobu a pod..

3.

Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
cintorína.

4.

Hrobové miesta musí nájomca udržiavať tak, že:
a) predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými
a zadnými hranami susedných hrobov,
b) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
c) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne
odstupňované.

5.

Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
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6.

Bez súhlasu prevádzkovateľa cintorína nie je prípustné odpratávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.

7.

Užívateľ je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary,
odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad
pohrebiska.

8.

Stromy a kry možno vysádzať len na miestach, ktoré určí prevádzkovateľ. Do
hrobových miest je zakázané vysádzať stromy a okrasné kríky, ktoré dorastajú nad 100
cm. Nepovolenú výsadbu môže správca cintorína odstrániť.

9.

Užívateľ je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu (základy, hrobka, pomník,
náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) na hrobovom mieste na vlastné náklady, len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

10.

Pri realizácii stavby na hrobovom mieste je užívateľ povinný sa podriadiť podmienkam
stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého
materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu a je povinný dodržať
základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

11.

Pre realizáciu stavieb na hrobovom mieste platia najmä tieto zásady:

a) základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy, základové murivo nesmie presahovať do
pochovávanej plochy hrobového miesta,
b) hĺbka hrobu musí byť pre dospelé osoby a deti od 10 rokov najmenej 1,6 m
a pre deti do 10 rokov najmenej 1,2 m,
c) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 90 cm x 200
cm, pri dvojhrobe 180 cm x 200 cm, pri hrobke 90 cm x 200 cm, pri detskom
hrobe 60 cm x 160 cm, pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 50 cm x 100
cm,
e) najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,
f) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké,
g) vrstva zeminy určená na zakrytie rakvy v hrobovej jame musí byť najmenej 1,2
m,
h) text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať
dôstojnosti a piete miesta.
12.

Prebytočný odpad vzniknutý pri stavbe je povinný užívateľ hrobového miesta, resp.
dodávateľská organizácia odstrániť z cintorína na vlastné náklady bezodkladne po
ukončení diela.

13.

Užívateľ hrobového miesta je povinný na vlastné náklady udržiavať hrob tak, aby jeho
vzhľad nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu k okolitým hrobom a celému prostrediu
cintorína. Užívanie hrobového miesta nesmie narúšať okolie užívaného hrobu
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Čl. 9
Povinnosti návštevníkov cintorína
1.

Návštevníci cintorína sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok, zákon
a ďalšie pokyny prevádzkovateľa.

2.

Návštevníci cintorína sú povinní správať sa na cintoríne spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zosnulých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať
prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické
nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na
cintoríne.

3.

Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z cintorína fyzické osoby a právnické osoby,
ktoré ponúkajú tovary a služby na cintoríne tak, že obťažujú svojim správaním
návštevníkov cintorína.

4.

Na cintoríne je zakázané páliť trávu a iný odpad.

5.

Na cintoríne možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti cintorína. Pri zapaľovaní
svietidiel (sviečky, kahance) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať bezpečnostné
predpisy vyplývajúce zo zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.

6.

Obec, na prevádzkové účely cintorína, na polievanie hrobov a zelene, zabezpečuje
vodu z verejného vodovodu. Je zakázané odnášať vodu z cintorína.

7.

Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na cintoríne zavedené triedenie
odpadu je nutné toto opatrenie rešpektovať.

8.

Zakázané je vnášanie smetí a domového odpadu do kontajnera umiestneného pri
cintoríne, alebo zneužívanie akýchkoľvek verejných služieb, ktoré obec zabezpečuje v
súvislosti s prevádzkovaním cintorína.

9.

Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch
cintorína a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť cintorína, a to aj na
verejných priestranstvách súvisiacich s jeho prevádzkou, s výnimkou miest na to
vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.

10.

Vstup so zvieraťom je na cintorín zakázaný.

11.

V celom objekte cintorína je zakázané jazdiť na bicykli, kolobežke, kolieskových
korčuliach a pod..

12.

Vstup s motorovým vozidlom na cintorín je povolený iba po vyhradených
komunikáciách, a to:
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a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do
chladiacich zariadení,
b) na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
13.

Prevádzkovateľ môže vykázať z priestorov cintorína vodičov s motorovými vozidlami,
ak nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny.

Čl. 10
Otváracia doba cintorína
1)

Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú, od návštevníkov sa
žiada, aby uzatvárali vstupné bránky, a tým zabránili vstupu nežiaducich osôb,
domácich zvierat a pod..

2)

Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania
exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity,
poľadovice a pod., ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov.
Preto prevádzkovateľ zabezpečí v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných
komunikácií na pohrebisku v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky
cintorína.

Čl. 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1.

Na cintoríne je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky len
uložením do hrobu.

2.

Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom, do každého hrobu. Pred
uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské
pozostatky pokiaľ je možné ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

3.

Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú v urne do hrobu.

4.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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,
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b) dno hrobu musí byť 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 zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Čl. 12
Tlecia doba
Tlecia doba na cintoríne je 10 rokov.

Čl. 13
Spôsob vedenia evidencie cintorína
Evidenciu cintorína podľa ust. § 17 ods. 4 písm. a) zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
zabezpečuje Obecný úrad vo Vyšnom Nemeckom.

Čl. 14
Nakladanie s odpadmi na cintoríne
Užívatelia hrobových miest, ako aj návštevníci cintorína sú povinní ukladať odpad len do
nádob na to určených prevádzkovateľom a to veľkoobjemový kontajner umiestnený v areáli
cintorína. Vývoz kontajnera zabezpečuje prevádzkovateľ.

Čl. 15
Vstup prevádzkovateľa pohrebnej služby na cintorín
1.

Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby, pričom rozsah úkonov, ktoré
má pohrebná služba zabezpečiť, určuje v dohode s touto pohrebnou službou.

2.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu.

8

Čl. 16
Zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia
1.

Každý, kto nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, dopustí sa
priestupku podľa ust. 32 ods. 1 zákona. Za priestupok podľa tohto zákona možno
uložiť blokovú pokutu do výšky 66,- €.

2.

Na konanie vo veciach priestupkov a ich prejednávania sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch

3.

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

Čl. 17
Záverečné ustanovenia
1.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vyšné Nemecké
dňa..............., uznesením č.: ....................

2.

Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Vyšné
Nemecké.

Čl. 18
Zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšné
Nemecké č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšné Nemecké –
Prevádzkový poriadok pohrebiska, zo dňa 09.11.2017.

Čl. 19
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Peter Zuza
starosta obce
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.:3./2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Vyšné Nemecké – Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku

Cintorín a dom smútku v obci Vyšné Nemecké

CENNÍK SLUŽIEB

Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje ceny za:
A. uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň 5,€/deň, s výnimkou dňa, v ktorom sa koná pohreb.
B. uloženie spopolnených ľudských pozostatkov za každý aj začatý deň 3,- €/deň,
s výnimkou dňa, v ktorom sa koná pohreb.
C. režijné náklady za dom smútku spojené so smútočným obradom 10,- €.

Peter Zuza
starosta obce

