
 

                          

N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE  

č. 3/2023 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice 

Obec Prašice podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 398/2019 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších 

predpisov a zmien   

 
vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Prašice č. 3/2023 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

v obci Prašice, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska v obci Prašice. 

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 27.3.2023 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 27.3.2023 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.03.2023 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 17.4.2023 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Prašice, Obecný úrad, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 

- elektronicky na adresu: obec@prasice.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 17.4.2023 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: ________ schválené uznesením č.   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

mailto:obec@prasice.sk


Čl. 1 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska na 

území obce Prašice. Pohrebisko prevádzkuje obec sama. 

 

Čl. 2 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva 

nasledovné činnosti : 

a) vykonanie pietneho aktu pohrebu 

b) vykopanie a zasypanie hrobu prostredníctvom pohrebnej služby podľa výberu 

obstarávateľa pohrebu 

c) vykonávanie exhumácie 

d) vedie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska 

e) správu pohrebiska ktorou sa rozumie najmä uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové 

miesta , zber a odvoz odpadu z pohrebiska , dodávka vody , sprístupnenie pohrebiska 

verejnosti  

f) správu domu smútku  

g) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

 

Čl. 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  

1) Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta 

uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. 

Zmluva musí mať písomnú formu. Uzatvorením nájomnej zmluvy má nájomca právo 

užívať hrobové miesto. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak 

ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. 

2) Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za 

služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádzajú na 

dobu 10 rokov  

3) Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká 

nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve . Právo užívať 

hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do 

hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej 

zmluvy , ustanovení tohto prevádzkového poriadku , pokynov prevádzkovateľa 

pohrebiska a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi . 

4) V prípade ak chce nájomca na hrobovom mieste , ktoré má v nájme vybudovať hrobku 

, musí byť jej vybudovanie , najmä rozsah a forma vopred schválená 

prevádzkovateľom pohrebiska. 

5) Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak , aby 

nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska . K zriadeniu stavby na prenajatom 

hrobovom mieste  / napríklad základy  , obruba ,hrobka, pomník, náhrobný kameň, 

oplotenie/ alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

6) Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa riadiť 

podmienkami stanovenými  prevádzkovateľom pohrebiska , najmä pokiaľ ide 

o rozmery a tvar stavby , druh použitého materiálu a je povinný dodržať základné 

všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 



7) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom 

mieste na vlastné náklady , vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu a to na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Nájomca 

je povinný predložiť prevádzkovateľovi pohrebiska doklad preukazujúci nakladanie 

s odpadmi z úprav prenajatého hrobového miesta.  

8) Práce na pohrebisku , okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta , možno 

vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska . Osoby , ktoré na pohrebisku 

vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta , sú povinné riadiť sa pokynmi 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

9) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :   

- Hrob šírka 1m a dĺžka 2m 

- Dvojhrob šírka max.2,3 m a dĺžka 2m 

- Trojhrob šírka max. 3,6 m  a dĺžka 2m 

- Hrobka maximálna šírka 1,3 m a dĺžka 2,5 m 

- Urnové miesto 0,6 m x 0,6 m                                                       

10)  Základy pre príslušenstvo hrobu musia byť dimenzované tak , aby príslušenstvo 

hrobu neohrozovalo okolité hroby , respektíve návštevníkov pohrebiska , uličky medzi 

hrobmi musia byť najmenej 0,3 m a najviac 0,4 m široké. Text nápisov , symboly 

a znaky na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musia zodpovedať dôstojnosti 

a piete miesta. 

11) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu je 

nájomca povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom 

prevádzkovateľom pohrebiska . V opačnom prípade nie je prevádzkovateľ povinný 

hrobovú jamu vykopať. 

 

12) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu 

bezprostredne prislúchajúce okolie , ktoré je predmetom nájmu v riadnom stave , 

hrobové miesto musí byť najmä pokosené odburinené , očistené od rôznych nánosov 

a pomníky alebo iné príslušenstvo hrobu musia byť osadené tak , aby neohrozovali 

iných návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta. 

 

13) Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene , vysádzať stromy a kríky 

na pohrebisku , ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska.  

Čl. 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového 

poriadku , ustanovenia zákona č. 398/2019 Z.z.  o pohrebníctve a pokyny 

prevádzkovateľa pohrebiska 

2) Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na 

pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne aj na 

nájomcov hrobových miest a poskytovateľov služieb na pohrebisku. 

3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom 

zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania , ktoré by sa 

dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti , 

nesmú robiť hluk , púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu , fajčiť , používať 

alkoholické nápoje a iné omamné látky , poškodzovať pomníky , objekty a zeleň na 

pohrebisku. 



4) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby , ktoré 

ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak , že obťažujú svojím správaním iných 

návštevníkov pohrebiska. 

5) Odpad je nutné odkladať na určené miesta – smetné nádoby 1100 l  umiestnené pri 

vstupoch na pohrebisko . Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad . 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 a na 

miesto na to určené. 

6) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch 

pohrebiska a na akomkoľvek objekte , ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na 

verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska  , s výnimkou miest na 

to určených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhlasom. 

7) Otváracia doba pohrebiska je neobmedzená. 

 

Čl. 5 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov , plán hrobových miest. 

1) Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len 

s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska. 

2) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky , alebo sa 

ukladá urna s popolom na pohrebisku. Tieto činnosti uskutočňuje prevádzkovateľ 

pohrebiska alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby. 

3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre 

vedenie evidencie hrobových miest vrátane fotodokumentácie o hĺbke výkopu 

hrobovej jamy.  

4) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do 

každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené 

ďalšie ľudské pozostatky za podmienky , že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde 

k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej 

zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

5) Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ostatky , len ak je v nej 

voľné miesto. 

6) Urna s popolom sa ukladá do hrobového miesta obstarávateľa pohrebu. Urnu 

s popolom môže na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta. 

7) Plán hrobových miest na pohrebisku je vyvesený na pohrebisku a uložený a prístupný 

k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska. 

  

Čl. 6 

Dĺžka tlecej doby. 

Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov. 

 

 

 



Čl.7 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska , ktorá sa člení na : 

a) Evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje: 

1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby , ktorej ostatky sú uložené v hrobovom 

mieste;  

2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením 

hrobového miesta a hĺbky pochovania s priloženou fotodokumentáciou o hĺbke 

výkopu hrobovej jamy; 

3. záznam o nebezpečnej chorobe , ak mŕtvy , ktorého ľudské ostatky sa uložili do 

hrobu alebo hrobky , bol nakazený nebezpečnou chorobou; 

4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu , ak je nájomcom fyzická osoba; 

5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu; 

6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia; 

7. skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna 

pamiatka , alebo či ide o vojnový hrob; 

8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 

ľudského plodu. 

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska , ktorá obsahuje údaje o 

1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania , ak sa taký zákaz vydal; 

2. zrušení pohrebiska. 

 

Čl.8 

Spôsob nakladania s odpadmi 

1) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi 

odpadmi. Na likvidáciu týchto odpadov sú na pohrebisku zabezpečené smetné nádoby 

o veľkosti 1100 l , ktoré sú  vyvážané podľa zvozového kalendára obce. 

2) Do týchto smetných nádob a v ich okolí je prísne zakázané likvidovať drobný 

stavebný odpad a odpad z úpravy hrobových miest – pomníky, betóny a pod. , ako aj 

veľkoobjemový odpad z domácností. 

Čl.9 

Cenník služieb 

 

1) Poplatok za výkop hrobu platí obstarávateľ pohrebu pohrebnej službe podľa vlastného 

výberu, ktorá pohreb na pohrebisku vykonáva. 

2) Nájomné za prenájom hrobového miesta na pohrebisku sa platí na obdobie 10 rokov  

a) Jednohrob   15,00 € 

b) Dvojhrob   30,00 € 

c) Trojhrob    45,00 € 

d) Detský jednohrob    5,00 € 

e) Detský dvojhrob  10,00 € 

 

 

 



Čl.10 

Kontrola a sankcie 

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva 

prevádzkovateľ pohrebiska a poverení zamestnanci obce. 

2) Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje osobitný predpis. Za priestupky možno 

v blokovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66,00 € a v priestupkovom 

konaní pokutu do výšky 663,00 €. 

Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť , spôsob , čas trvania a následky 

protiprávneho konania. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023  nadobúda účinnosť 1.6.2023 

 

 

 

 

 

       Mgr. Karin Šimková 

           starostka obce 

 

 

 


