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Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Ďur v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2013
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
obce Veľký Ďur
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
obce Veľký Ďur v súlade so zákonom NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov.
(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska,
na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov pohrebných služieb na pohrebisku
a na návštevníkov pohrebiska.
(3) Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách v obci Veľký Ďur,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
e) čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti
f) spôsob vedenia evidencie pohrebiska,
g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
h) dĺžku tlecej doby,
i) spôsob nakladania s odpadmi,
j) podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebných služieb na pohrebisko,
k) cenník služieb.
§2
Rozsah platnosti
Toto VZN sa vzťahuje na tieto pohrebiská na území obce Veľký Ďur:
a) cintorín Dolný Ďur,
b) cintorín Horný Ďur,
c) cintorín Rohožnica.

poriadku

§3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebísk na území obce Veľký Ďur je Obec Veľký Ďur, sídlo: Hlavná 80,
935 34 Veľký Ďur, IČO: 00307645, DIČ: 2021218760.
§4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Prevádzkovateľom pohrebísk v zmysle § 2 tohto VZN je Obec Veľký Ďur. Niektoré
činnosti na pohrebiskách sú zabezpečované prostredníctvom poskytovateľa služieb.
(2) Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonanie exhumácie a vyzdvihnutie pozostatkov v súlade s príslušnými právnymi
normami a predpismi,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
d) správu pohrebísk,
e) správu domov smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách.
§5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Nájomca hrobového miesta je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
(2) Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta a jeho okolia v rozsahu 0,30 m až 0,35 m a odstraňovať zvädnutú alebo
inak znehodnotenú výzdobu hrobového miesta.
(3) Nájomca hrobového miesta je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
(4) Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu
(betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať
lavičky.
(5) Vykonávať stavebné
prevádzkovateľa.
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(6) Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať poriadok na pohrebisku.
(7) Nájomca hrobového miesta je povinný pri odstraňovaní odpadov tento ukladať
do zberných nádob na to určených.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta, sú povinní dbať

o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia spoločným
potrebám.
(2) Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčiť,
b) správať sa hlučne a nedôstojne,
c) odhadzovať a zapaľovať odpadky,
d) požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky a vstupovať pod ich vplyvom
na pohrebisko,
e) poškodzovať pomníky, pamätníky, náhrobné dosky,
f) vodiť psov a iné spoločenské alebo úžitkové zvieratá,
g) poškodzovať zeleň, odcudzovať a trhať kvety,
h) páliť trávu a iný odpad,
i) odnášať vodu z areálu pohrebiska,
j) bicyklovať sa, jazdiť na kolieskových korčuliach, kolobežkách, skateboardoch,
k) vchádzať do priestoru pohrebiska motorovými vozidlami, stavebnými
mechanizmami a inými dopravnými prostriedkami.
(3) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko
vchádzať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebiska; s výnimkou vozidiel
a mechanizmov Obce Veľký Ďur, prevádzkovateľov pohrebnej služby a zdravotne
postihnutých občanov.
(4) Na pohrebisku 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 pohrebiska. Rozsvecovanie
kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených
prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.
(5) Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu
z vodovodných výpustí. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene
pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach.
(6) Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových
miest a poskytovateľov služieb na pohrebisku.
§7
Čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti
(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne:
Letné obdobie (apríl – október): denne od 7.00 do 21.00 hod.
Zimné obdobie (november – marec): denne od 7.00 do 19.00 hod.
(2) V období Sviatku všetkých svätých, Pamiatky zosnulých a vianočných sviatkov je prístup
verejnosti na pohrebisko predĺžený do 21.00 hod.
(3) Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitého
upozornenia pohrebisko opustiť.

(4) Deťom do veku 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej
osoby.
(5) Domy smútku sú sprístupnené verejnosti spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
(6) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú
výstavbu hrobov, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch,
pričom pri výkone prác na pohrebisku sú títo povinní správať sa spôsobom
zodpovedajúcim pietnemu miestu a zachovávať dôstojnosť počas pohrebných obradov.
§8
Evidencia pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
 meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú
uložené v hrobovom mieste,
 dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
 záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,
 meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom alebo
podnájomníkom fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom alebo
podnájomníkom obec,
 dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide
o vojnový hrob,
 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu.
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 zrušení pohrebiska.
§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
(1) 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,
b) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
c) dno hrobu 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 minimálne 1,2 m.
(2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(3) 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.
(4) 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.
(5) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
(6) Situačný plán miest na pochovávanie na pohrebisku je uložený u prevádzkovateľa
pohrebiska, kde je aj prístupný k nahliadnutiu.
§ 10
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby ľudských pozostatkov je 10 rokov od pochovania pre všetky cintoríny podľa
§ 2 tohto VZN.
§ 11
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním
pohrebísk v zmysle tohto
prevádzkového poriadku pohrebiska sú komunálnymi odpadmi.
(2) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (okrem stavebných úprav) je nájomca
hrobového miesta a návštevník pohrebiska povinný odniesť do kontajnerov a nádob na to
určených v rámci pohrebiska.
(3) Je zakázané odkladať do odpadových nádob nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska iný
komunálny odpad ako vznikajúci na území pohrebiska.
(4) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
(5) Každá osoba vykonávajúca kamenárske práce alebo iné stavebné práce na prenajatom
hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie hrobového miesta. Nepotrebné zvyšky
kameňa a iných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej údržbe
hrobového miesta je povinná vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady, v žiadnom prípade
nesmie na tento účel použiť kontajnery nachádzajúce sa na pohrebisku.
§ 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebných služieb na pohrebisko
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu a služby podľa rozsahu
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
(2) Pohrebná služba sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

(3) Pohrebná služba alebo objednávateľ pohrebu musí oznámiť prevádzkovateľovi
pohrebiska včas termín pohrebu.
(4) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa vždy pred vstupom na pohrebisko musí dohodnúť
s prevádzkovateľom pohrebiska na príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko
a evidencii zosnulých. Najmä sa musí dohodnúť:
a) na ktorom mieste pohrebiska má byť podľa plánu pochované telo zosnulého,
b) o vstupe motorových vozidiel do priestorov pohrebiska,
c) o postupe pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.
§ 13
Cenník služieb
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prenecháva prevádzkovateľ pohrebiska za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
(2) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako
po uplynutí tlecej doby určenej pre pohrebisko.
(3) Nájomné je nájomca hrobového miesta povinný uhradiť pri uložení ľudských
pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Nájomné sa uhrádza každých 10 rokov. Nájom
je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženiu urny s popolom.
(4) Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval
na vlastné náklady.
(5) Výška poplatku prenájmu hrobových miest na pohrebiskách v obci Veľký Ďur je určená
na 10 rokov vo výške:
 jednohrob
6,60 €
 dvojhrob 13,20 €
§ 14
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti 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,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
(2) Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 663 €. 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 ods. 1 možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko
na pozemku vo vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote podľa predpisov platných
do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko
prevádzkovať sama, oprávnenie prevádzkovať pohrebisko obci zostáva zachované.
Cirkev, ktorá svoju požiadavku na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v lehote podľa
predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila,
že chce pohrebisko prevádzkovať sama, môže tak urobiť v zmysle zákona najskôr dňom
1. novembra 2015.

(2)

Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené.
§ 16
Záverečné ustanovenia

(1) Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje toto všeobecne záväzné nariadenie,
upravuje zákon č.131/2010 Z. z o pohrebníctve.
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure.
(3) Na Všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Ďur č. 4/2013 Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce Veľký Ďur sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Ďure
dňa 13.6.2013 uznesením č. 155/14/2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia.

Ing. Peter Benko
starosta obce

