
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 2/2017, ktorým sa schvaľuje 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nevidzany 
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Obec Nevidzany na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2  zákona č. 131/2010 
Z.z. o pohrebníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, 
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nevidzany 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 
Obec Nevidzany týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nevidzany, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nevidzanoch dňa 28.06.2017 
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska 
schválený Obecným zastupiteľstvom v Nevidzanoch dňa 09.02.2007. 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                             starostka obce   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nevidzany 
 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
         (1) Prevádzkový poriadok pohrebiska, ustanovuje rozsah služieb poskytovaných na      
pohrebisku, práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, poskytovateľov pohrebných 
služieb, nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska. 
 
    (2)  Na území obce Nevidzany je zriadené jedno pohrebisko: Cintorín – katastrálne územie 
Nevidzany, parcela registra „C“ parcelné číslo: 186/1 o výmere 10 125 m2 druh pozemku: 
ostatné plochy (vlastník pozemku Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Nevidzany, Nevidzany 
č.s. 108), ktorého prevádzkovateľom je Obec Nevidzany, so sídlom Obecný úrad Nevidzany 
č.s. 106, 951 62 Nevidzany, IČO: 00308293 (ďalej len prevádzkovateľ pohrebiska) 
 

§ 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 
     (1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku nasledovné služby: 
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
b) správu a údržbu pohrebiska a domu smútku, 
c) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
d) nájom hrobového miesta 
e) nájom domu smútku 
 
    (2) Prevádzkovatelia pohrebných služieb poskytujú na pohrebisku nasledovné služby: 
a) vkopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b) vykonanie exhumácie, 
 
     (3) Prevádzkovateľ pohrebiska v rámci výkonu služieb spojených s prevádzkou pohrebiska 
je povinný najmä: 
a) starať sa celkový estetický vzhľad pohrebiska a zabezpečovať správu a údržbu pohrebiska, 
b) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej správy a pravidelnej údržby, 
c) vykonávať správu, údržbu, úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku, 
d) spravovať a udržiavať dom smútku, 
e) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, 
f) starať sa o oplotenie pohrebiska, 
g) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 
h) počas trvania zmluvy o nájme hrobového miesta s nájomcom hrobového miesta 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 povinný bezodkladne 
informovať nájomcu.    
 
 
 
 



 
 

§ 3 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
     (1) Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy, písomnou formou, ktorú 
uzatvára Obec Nevidzany a nájomca. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
     (2) Nájomca hrobového miesta je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, 
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady tak, aby nebol narušený  
    estetický vzhľad pohrebiska, 
d) písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné  
    na vedenie evidencie, 
e) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
f)  starať sa o bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta, neodkladať medzi hroby  
     plechovky, sklenené poháre a iné predmety, 
g) zabezpečiť osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité  
     hrobové miesta, 
h)  ukladať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vznikne pri údržbe hrobového miesta len na  
     miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska, 
   

§ 4 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska,   

spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska 
 
     (1) Návštevník pohrebiska je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska 
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska 
c) dodržiavať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska  
e) odkladať odpadky na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska 
 
     (2) Na pohrebisku je zakázané: 
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,  
b) správať sa hlučne a nedôstojne 
c) páliť trávu a iný odpad 
d) poškodzovať pomníky, pamätníky, náhrobné dosky, 
e) poškodzovať zeleň, 
 
    (3) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko 
vchádzať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebiska. 
 
    (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) Prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá priestory a zariadenie domu smútku 
obstarávateľovi pohrebu alebo pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt. 
Obstarávateľ pohrebu po ukončení pietneho aktu je povinný odovzdať prevádzkovateľovi 
priestory domu smútku spolu so zariadením v takom stave v akom ho od prevádzkovateľa 
pohrebiska prevzal. 
 

§ 5 
Čas kedy je pohrebisko prístupné verejnosti 

 
     (1) Pohrebisko je verejnosti prístupné denne v čase od: 6,00 hod. – do: 21,00 hod.          
 
     (2) Prevádzkovateľ môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko v prípade: 
a) ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia, 
b) ak je ohrozená bezpečnosť návštevníkov. 
 
     (3) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo firmy, ktoré vykonávajú 
výstavbu hrobov, je pohrebisko prístupné v pracovných dňoch v čase od: 8,00 hod. – do: 
15,30 hod.  prípadne podľa dohody s prevádzkovateľom pohrebiska, pričom pri výkone prác 
na pohrebisku sú títo povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu 
a zachovávať dôstojnosť počas pohrebných obradov.  
 
 

§ 6 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 

 plán hrobových miest 
 
(1) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do hrobových miest. 
 
(2) Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím 
prevádzkovateľa pohrebiska. 
 
(3) Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, na pohrebisku vykonávajú 
prevádzkovatelia pohrebných služieb v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 
 
(4) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do rakvy po jednom a pochovávajú sa do 
samostatného hrobu alebo hrobky, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do 
spoločného hrobu. 
 
(5) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa prikladajú k pomníkom v kamenných 
obaloch alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov alebo hrobiek. 
 
(6) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami alebo urnu so spopolnenými 
ľudskými pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu alebo hrobky len s písomným 
súhlasom nájomcu hrobového miesta. 
 
(7) Plán hrobových miest pohrebiska je uložený a prístupný k nahliadnutiu u prevádzkovateľa 
pohrebiska.  
 
 
 



§ 7 
Dĺžka tlecej doby 

 
     (1) Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov. 
     (2) Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov. 

 
 

§ 8 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 
      (1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie v písomnej aj elektronickej forme evidenciu 
pohrebiska, ktorá sa člení na: 
a) evidenciu hrobových miest, 
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska. 
 
     (2) Evidencia hrobových miest a evidencia prevádzkovania pohrebiska má trvalý 
charakter. Evidencie uchováva prevádzkovateľ pohrebiska. 
 
     

 
§ 9 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 

    (1) 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. 
 
     (2) Je zakázané odkladať do odpadových nádob nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska iný 
ako komunálny odpad vznikajúci na území pohrebiska. 

 
     (3) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku. 
 
     (4) Každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca kamenárske práce alebo iné 
stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie hrobového miesta. 
Stavebný odpad, ktorý vznikne pri stavbe alebo oprave pomníkov alebo hrobového miesta je 
povinná vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady, v žiadnom prípade nesmie na tento účel 
použiť kontajnery nachádzajúce sa na pohrebisku. 
 

 
 

§ 10 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby 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) Prevádzkovatelia pohrebných služieb sa riadia prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 
 
 



    (3) Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinný pred vstupom na pohrebisko povinný: 
a) každú vykonávanú činnosť na pohrebisku oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, 
b) dohodnúť s prevádzkovateľom pohrebiska na ktorom mieste má byť pochované telo 
zosnulého 
 
c) pochovávať a vykonávať činnosti súvisiace s pochovávaním v zmysle platného Zákona 
o pohrebníctve 
 
     (4) Pohrebné služby sú zodpovedné: 
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,  
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky, 
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti  
   
 

§ 11 
Cenník služieb 

 
      (1) Za prenájom hrobového miesta na je určený poplatok na dobu 10 rokov vo výške: 
 a) jednohrob  5,- € 
 b) dvojhrob  10,- € 
 c) trojhrob    15,- € 
 
      (2) Za prenájom domu smútku je učený poplatok vo výške 10,- €. 
 
      (3) Za hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce, sa prenájom 
neuplatňuje.    
 
       
 
 


