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V zmysle ustanovenia zák. �. 470/2005 Z.z. je obec povinná zriadi� vo svojom katastrálnom 
území pohrebisko, resp. zabezpe�i� pochovávanie na pohrebisku v inej obci. 
Obec môže prevádzkova� pohrebisko sama, alebo prostredníctvom prevádzkovate�a 
pohrebiska. 
Ak obec prevádzkuje pohrebisko sama, vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska formou 
všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 
 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  PRE POHREBISKO 
V ZÁHORSKEJ  VSI  

 
�l.1 

Úvodné ustanovenie 
 
Úcta k pamiatke zosnulých a spolo�enské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-
technických zariadení, ur�ených k pietnemu pochovávaniu zomrelých, alebo k ukladaniu ich 
spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby 
pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá uš�achtilým �udským vz�ahom, 
ale aj aby sa dodržiavali zdravotné a iné predpisy. 

 
�l. 2 

Rozsah platnosti 
 
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku (cintorín ) v Záhorskej Vsi. 
 

�l. 3 
Prevádzka pohrebiska 

 
Prevádzkovate� pohrebiska je obec, ktorá vykonáva prevádzku prostredníctvom svojich 
pracovníkov a na základe zmluvných vz�ahov 

- s hrobárom, ktorý pracuje na základe dohody o vykonaní práce 
- so správcom Domu smútku na základe živnostenského podnikania 

 
�l. 4 

Rozsah služieb poskytovaných prevádzkovate�om pohrebiska 
 
Prevádzkovanie pohrebiska zah��a najmä: 

- správu a údržbu pohrebiska 
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
- výkopové práce súvisiace  s pochovávaním, alebo exhumáciou 
- pochovávanie 
- vykonávanie exhumácie 
- prevádzkovanie Domu smútku 
- zabezpe�enie obradov 

 



Zabezpe�enie služieb na pohrebisku (Pohrebnou službou, správcom Domu smútku, hrobárom 
a pod.) je možné len na základe písomných zmlúv s prevádzkovate�om pohrebiska, t.j. 
s Obcou Záhorská Ves. 
Externé subjekty vykonávajúce služby na pohrebisku sú povinné dodržiava� zákonné normy 
a všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorská Ves. 
 

�l. 5 
Pochovávanie 

 
1./ M�tvy musí by� pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od 
úmrtia. 
�udské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia by� pochované do 14 dní od úmrtia, 
okrem prípadov uvedených v § 8, odst. 3, písm.h) zák. �. 470/2005 Z.z., teda ak boli �udské 
pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpe�í trvalé udržiavanie teploty pod  
-10˚ C. Ak bola vykonaná pitva, možno m�tveho pochova� hne� po pitve. Ak bola pitva 
nariadená v trestnom konaní, �udské pozostatky možno pochova� len so súhlasom 
prokurátora, alebo vyšetrovate�a, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu. 
2./ Pochováva sa uložením �udských pozostatkov do hrobu, alebo hrobky na pohrebisku, 
uložením spopolnených pozostatkov, alebo �udských ostatkov (�alej len „popol“ ) uložením 
urny s popolom na pohrebisku. 

 
�l. 6 

Ukladanie tiel do hrobu a hrobky 
 
1./�udské pozostatky, alebo �udské ostatky musia by� uložené v hrobe najmenej do uplynutia 
tlecej doby. 
Tlecia doba pre pohrebisko v Záhorskej Vsi je 10 rokov. 
2./ Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny �udské pozostatky, alebo �udské ostatky. 
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uloži� �alšie �udské pozostatky, ak 
je ich možné umiestni� nad úrove� naposledy pochovaných �udských ostatkov a vrstva 
u�ahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 
3./ Do hrobky je možné uloži� aj viacero rakiev s �udskými pozostatkami, alebo s �udskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí by� zabezpe�ená pred únikom zápachu do okolia 
a musí by� vyrobená tak, aby chránila �udské ostatky pred hlodavcami. 
 

�l. 7 
Ukladanie  spopolnených pozostatkov. 

 
1./ Spopolnením je spálenie �udských pozostatkov, alebo �udských ostatkov v krematóriu. 
2./ Spopolnené �udské pozostatky, alebo ostatky (�alej len „popol“ ) sa ukladá v urne na 
pohrebisku. 
 

�l. 8 
Exhumácia 

 
1./Pred uplynutím tlecej doby možno �udské ostatky exhumova� na žiados� 
a) orgánov �inných v trestnom konaní 
b) obstarávate�a pohrebu, alebo 
c) blízkej osoby, ak obstarávate� pohrebu už nežije, alebo ak obstarávate�om pohrebu bola 
obec. 



2./Žiados� o exhumáciu musí ma� písomnú formu a musí obsahova� 
a) posudok Úradu verejného zdravotníctva 
b) list o prehliadke m�tveho a štatistické hlásenie o úmrtí 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovate�om pohrebiska , kde budú �udské ostatky uložené 
3./Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o �u požiadal. 
 

�l. 9 
Užívanie hrobového miesta 

 
1./Hrobové miesto je miesto na pohrebisku ur�ené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo na 
uloženie urny. 
2./Právo užíva� hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzatvorením nájomnej 
zmluvy prevádzkovate� pohrebiska prenecháva nájomcovi hrobové miesto na uloženie 
�udských pozostatkov, alebo �udských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 
neur�itú, nesmie by� vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby t.j. 10 rokov pre 
pohrebisko v Záhorskej Vsi. 
3./Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedi�ia, ak je 
dedi�ov viacej tak ten, ktorý sa prihlási ako prvý. 
4./Výška poplatkov je ur�ená na dobu 10 rokov a to: 
    -  detský hrob a urna 250,-Sk 
    -  jednohrob              500,-Sk 
    -  dvojhrob             1.000,-Sk 
    -  trojhrob              1.500,-Sk 
5./Prevádzkovate� vedie evidenciu vo�ných hrobových miest, ako i situa�ný plán pohrebiska 
a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli. 
6./Právo na používanie hrobového miesta sa preukazuje: 
    -  evidenciou správcu pohrebiska, alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepoži�anie 
       miesta, alebo zmluvou o zapoži�aní hrobového miesta 
    -  písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného 
 

�l. 10 
Povinnosti prevádzkovate�a pohrebiska 

 
1./Prevádzkovate� pohrebiska je povinný prostredníctvom správcu Domu smútku  
    a) prevzia� �udské pozostatky, alebo �udské ostatky, ak je úmrtie doložené listom 
o prehliadke m�tveho, alebo pasom pre m�tvolu, ak ide o medzinárodné prepravu �udských 
pozostatkov, alebo �udských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo 
spáchania trestného �inu, prevádzkovate� prevezme �udské pozostatky len s písomným 
súhlasom orgánu �inného v trestnom konaní. 
b) prevádzkova� pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom  
c) vies� evidenciu pohrebiska v súlade s § 21 zák. 470/2005 Z.z.  
d) umožni� prítomnos� obstarávate�a pohrebu a blízkych osôb pri kone�nom uzavretí rakvy 
pred pochovaním 
e) zdrža� sa v styku s pozostalými v necitlivého správania a pri smúto�ných obradoch 
umožni� ú�as� cirkvi  a iných osôb v súlade s prejavenou vô�ou obstarávate�a pohrebu  
f) písomne informova� nájomcu o  
- skuto�nosti, že uplynie doba, za ktorú bolo nájomné zaplatené 
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zruši�, ak mu je známa jeho adresa. Sú�asne túto 
informáciu zverejni� na mieste obvyklom na pohrebisku 



g) ak zistí, že �udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 
dobu primerane pred�ži� a na tento ú�el si vyžiada� od Úradu verejného zdravotníctva 
posudok. Na jeho základe sa následne upraví prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 
 

�l. 11 
Povinnosti nájomcu pr i starostlivosti o prepoži�ané miesto 

 
1./Užívate� je povinný udržova� prepoži�ané miesto v riadnom stave 
2./Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepoži�ané miesto, vyzve 
užívate�a, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa 
opatrovate�a hrobu, alebo ak je nebezpe�enstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska 
potrebné opatrenia na náklady opatrovate�a hrobu. 
 
Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa 
pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov ak sama odstráni�. 

 
�l. 12 

Doba spr ístupnenia pohrebiska verejnosti 
 

1./ Pohrebisko je verejne prístupné 
     v zimnom období od 1.októbra do 31. marca            denne v �ase od 08.00 – 18.00 hod. 
     v letnom období od 1. apríla do 30. septembra         denne v �ase od 06.00 – 21.00 hod. 
Po�as sviatkov – Ve�kono�né sviatky, Sviatok všetkých svätých, Viano�né sviatky bude 
otvorené nepretržite. 
2./ Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedzi� prístup verejnosti na 
pohrebisko 
3./ Sprístupnenie  pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskuto��ovaním prác mimo 
stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovate�om 
4./De�om do 10 rokov je prístup na pohrebisko umožnený len v sprievode dospelej osoby. 
5./ Návštevníci sú povinní pohrebisko opusti� pred uplynutím stanovených zatváracích hodín 
bez osobitného upozornenia. 

 
�l. 13 

Správanie sa na pohrebisku 
 

1./ Návštevníci pohrebiska sú povinní správa� sa na pohrebisku primerane k piete miesta, 
zdrža� sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnos� obradu pri pochovávaní, 
alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správa� sa hlu�ne, odhadzova� 
odpadky mimo vyhradených miest a poškodzova� hroby a ich príslušenstvo ako i ostatné 
zariadenie pohrebiska. 
2./Do areálu pohrebiska je zakázané vodi� zvieratá. 
3./ V areáli pohrebiska sa zakazuje faj�i�, požíva� alkohol, alebo iné omamné látky. 
Osobám pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko 
zakazuje. 
4./ Odpad je možné uklada� len na miestach a do nádob ur�ených prevádzkovate�om. 
5./ V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdi� na bicykli, kolobežke, skateboarde a kolieskových 
kor�uliach. 



6./ Vstupova� do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami, alebo inými dopravnými 
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom 
správcu pohrebiska a len na ur�ených komunikáciách. 
7./ Svietidlá (svie�ky, lampáše) možno na pohrebisku zapa�ova�, len ak sú vhodným 
spôsobom zabezpe�ené proti požiaru. 
8./ Správa pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel 
obmedzi�, alebo úplne zakáza�. 
 

�l. 14 
Stavby 

 
1./ K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, alebo k prestavbe, resp. úprave už 
jestvujúcej stavby je potrebný písomný súhlas prevádzkovate�a. 
2./ Po vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave sa stavebník musí riadi� úpravami správca 
pohrebiska, najmä pokia� ide o tvar, rozmery, výzdobu, alebo druh použitého materiálu. 
Pravidlá: 

a) základy musia by� vykopané do nezam�zajúcej h�bky a musia by� dimenzované so 
zrete�om na únosnos� pôdy 

b) dno hrobu musí by� najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody 
c) pochovávacia plocha musí by� v rozmeroch 
- pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm 
- pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm 
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm 
- pri hrobe pre die�a mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm 
d) uli�ka medzi hrobami (hrobkami) musia by� najmenej 30 cm 
e) steny medzi jednotlivými hrobkami musia by� najmenej 60 cm 
f) vrstva hliny ur�ená na pokrytie rakvy v hrobe musí by� najmenej 140 cm so zrete�om 

na úrove� okolia hrobu 
g) predné a zadné hrany rámov musia by� v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov 
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapada� 
i) pri svahovitom teréne musí by� stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstup�ované 
j) pochovávanie – vytvorenie urnového hrobu je stanovené rozmerom 60 cm x 75 cm. 

Ur�enie miesta pre urnový hrob a odstup od ved�ajšieho hrobového miesta ur�í 
správca pohrebiska. 

3./ Po ukon�ení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vy�isti� 
a odstráni� stavebný materiál. 
4./ Je zakázané odstra�ova� stavby bez súhlasu správy pohrebiska, alebo odnáša� 
z pohrebiska �asti náhrobkov, hrobiek, alebo iných stavieb na pohrebisku, upravova� rozmery 
bez súhlasu správcu pohrebiska. 
 

�l. 15 
Stromy a kry 

 
1./Stromy a kry možno vysadzova� na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim 
súhlasom správcu pohrebiska. 
2./ Správca pohrebiska môže výsadbu, ako to uzná za vhodné a potrebné odstráni�. 
Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovate�a zasahova� 
do zelene vysadenej prevádzkovate�om. 
 



�l. 16 
Lavi�ky 

 
1./Lavi�ky možno na pohrebisku umiest�ova� len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, 
ktorý ur�í ich rozmery, tvar, prípadne spôsob upevnenia. 
2./Lavi�ky môžu požíva� všetci návštevníci pohrebiska. 
 

 
�l. 17 

Zrušenie pohrebiska 
 

1./ Pohrebisko môže zruši� len obec. Pohrebisko možno zruši� až po uplynutí tlecej doby 
všetkých �udských ostatkov uložených na pohrebisku. 
2./ Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zruši�, len ak by 
�alším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjs� k ohrozeniu zdravia �udí, alebo kvality 
podzemnej vody, môže pochovávanie zakáza� príslušný orgán štátnej správy a z dôvodu 
verejného záujmu na podnet príslušného orgánu štátnej správy. 
3./ Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 zák. �íslo 
470/2006 Z.z. zákon o pohrebníctve. 
 

�l.18 
Cenník služieb 

 
Suma za  práce a služby spojené s pohrebným aktom sa uhrádza do pokladne obecného úradu, 
pod�a cenníka: 
1./Použitie chladiarenského zariadenia         200,-Sk/de� 
2./Vykopanie hrobu                                   1.000,-Sk 
3./Uloženie rakvy, úprava hrobu a okolia    200,-Sk 
4./Použitie obradnej miestnosti                    100,-Sk 
5./Upratanie a vy�istenie domu smútku       200,-Sk 
 

�l. 19 
Závere�né ustanovenia 

 
1./ Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupite�stvo v Záhorskej Vsi d�a 
30.11.2006  uznesením �íslo 84/06. 
2./ Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku schva�uje Obecné zastupite�stvo 
v Záhorskej Vsi. 
Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce sa ruší doterajší Všeobecne záväzné nariadenie 
�. 07/2003 O poriadku pre cintorín a dom smútku v Záhorskej Vsi. 
4./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� d�om 30.11.2006. 
 
Záhorská Ves, d�a 15.11.2006 
 
        JUDr. Boris Šimkovi� 
             starosta obce  
 
 
Vyvesené d�a 15.11.2006                      Zvesené d�a 30.11.2006  
 



 
 
 
 


