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Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice na základe zákona § 6 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve) sa uzniesol na tomto VZN o prevádzkovom
poriadku pohrebiska na území obce.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zomrelých, 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 udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiaval zákon č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve a iné záväzné právne predpisy.
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Článok II.
Základné pojmy
Pohrebisko je cintorín a urnový háj.
Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo uložením urny s popolom
na pohrebisku.
Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený
s obradom.
Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu alebo miesto na
uloženie urny.
Exhumácia je vyňatie ľudských pozostatkov z hrobu.
Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu.

Článok III.
Základné údaje o prevádzkovateľovi pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Horné Vestenice
Horné Vestenice 257
972 22 pošta Nitrica
IČO: 00 318 116
Pohrebisko v k.ú. Horné Vestenice sa nachádza na p.č. C KN 712
Dom smútku sa nachádza na p.č. C KN 710, súpisné číslo: 302
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Článok IV.
Rozsah služieb a činností na pohrebiskách
Prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje a zabezpečuje tieto služby a činnosti:
a) správu a údržbu pohrebiska
b) správu a údržbu zelene na pohrebisku
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) zber a odvoz odpadu z pohrebiska
e) správu domu smútku
f) funkčnosť chladiaceho zariadenia
g) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na dočasné uloženie do
chladiaceho boxu do doby ich pochovania, resp. odvozu na kremáciu.
Výkopové práce súvisiace s pochovaním a pochovávanie si zabezpečujú pozostalí.
Článok V.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta na vlastné náklady
d) oznamovať obci všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest
e) udržiavať poriadok na pohrebisku
f) starať sa o bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta
g) starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité
hrobové miesta
h) ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska
2. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek a urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné
povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.
3. Nájomca je oprávnený vybudovať stavbu na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom
a úpravou hrobového miesta na vlastné náklady a len s predchádzajúcim písomným
súhlasom prevádzkovateľa. Pri stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca
povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa povolenie na práce a charakteru práce pred začatím
prác.
4. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať určené rozmery
hrobového miesta.
5. Nájomca resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú povinní
zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť
z pohrebiska, a to na vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na
pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska.
6. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo
zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta.
7. Vysádzať stromy a kry, umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený ich odstrániť, ak narušujú prevádzku
pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. Stromy a kry vysadené a lavičky
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umiestnené bez súhlasu prevádzkovateľa je nájomca povinný na výzvu prevádzkovateľa
odstrániť na vlastné náklady.
8. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.
Článok VI.
Ostatné práva a povinnosti určené prevádzkovateľom
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta. Nájomné je príjmom rozpočtu
obce.
2. Obstarávateľ pohrebu a pohrebná služba majú právo použiť na pohreb zariadenie domu
smútku v nevyhnutnom rozsahu, pričom sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska.
3. Náklady spojené s pohrebom hradí obstarávateľ pohrebu po dohode s ním vybranou
pohrebnou službou.
Článok VII.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov, najmä zachovávať dôstojnosť miesta
pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by
rušili pokoj na pohrebisku, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo
pozostalých.
Na pohrebisku sa zakazuje:
 šliapať po hrobových miestach
 odhadzovať odpad mimo zberných nádob
 robiť hluk
 vodiť psov, mačky a iné spoločenské alebo úžitkové zvieratá,
 fajčiť
 používať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod ich
vplyvom
 jazdiť na bicykli, kolobežkách, kolieskových korčuliach
 ničiť , odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest
 akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska
 vstupovať motorovým vozidlám s výnimkou pohrebnej služby, na dopravu materiálu
potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobového miesta, na dopravu nevládnych
alebo zdravotne postihnutých osôb.
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Článok VIII.
Prístup pohrebiska pre verejnosť
1. Pohrebiska je prístupné verejnosti počas celého roka a 24 hodín denne.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup
verejnosti na pohrebisko.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
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Článok IX.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
Ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobov alebo po kremácii do hrobov a urnových hrobov.
Pochovávanie na pohrebisku môže vykonávať len pohrebná služba, ukladať urnu aj
pozostalí.
Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov
a) dospelá osoba a dieťa staršie ako 10 rokov – najmenej 160 cm,
b) dieťa mladšie ako 10 rokov – najmenej 120 cm,
c) prehĺbený hrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov – najmenej 230 cm,
d) prehĺbený hrob pre dieťa mladšie ako 10 rokov – najmenej 190 cm,
e) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,40 m.
f) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná zeminou vo
výške minimálne 120 cm.
Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú spravidla po dvoch do prehĺbených hrobov
v prípade blízkych osôb, v odôvodnených prípadoch sa zosnulý ukladá osamotene.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky
a ľudské ostatky ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude minimálne
1 m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

Článok X.
Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby na pohrebisku v obci Horné Vestenice je stanovená na 20 rokov.

Článok XI.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska. Evidencia obsahuje evidenciu
hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
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Článok XII.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prípadne ten kto robí výkopové práce je zodpovedný za
poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti, toto sa vzťahuje i na
poškodenie susedných náhrobkov.
Článok XIII.
Nakladanie s odpadmi
Zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením veľkoobjemových kontajnerov
a malých odpadových nádob. Nádoby a kontajnery sú určené na biologicky rozložiteľný
odpad a drobný komunálny odpad, ktorý vznikol na pohrebisku.
Článok XIV.
Zrušenie pohrebiska
Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby minimálne 20 rokov zrušiť len ak by ďalším
pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej
vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
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Článok XV.
Cenník nájomného za hrobové miesto
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím 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 a nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí
tlecej doby.
Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady
za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene pohrebiska,
zber a odvoz odpadu, dodávka vody a elektriny).
Nájomné je príjmom rozpočtu obce.
Služby, ktoré poskytujú pohrebné služby a služby súvisiace s uložením – pochovávaním
zosnulých, prípadne exhumáciou uhrádzajú pozostalí osobám, ktoré tieto služby
zabezpečujú.
Výška poplatkov - prenájom hrobového miesta na pohrebisku na obdobie 10 rokov:
 Jednohrob
20,00 €
 Dvojhrob
40,00 €
 Trojhrob
55,00 €
 Detský hrob
10,00 €
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Článok XVI.
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 1/2018 bolo schválené
obecným zastupiteľstvom dňa 13.06.2018 uznesením číslo 76/2018.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa od zverejnenia
na úradnej tabuli Obecného úradu v Horných Vesteniciach.
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2007 o pohrebníctve účinné od 30.04.2007.

Ing. Pavol Foltán
starosta obce
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