Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná
č. 2/2020
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK
Obecné zastupiteľstvo v Novej Lesnej na základe ustanovenia §14 ods. 4 písm. g) Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 398/2019 Z.z. z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(ďalej len zákon) schvaľuje toto:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Lesná č. 2/2020
Prevádzkový poriadok pohrebísk
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje prevádzkovanie pohrebísk
na území obce Nová Lesná.
2. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotnotechnických 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, a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
Článok 2
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, alebo na uloženie
urny.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe 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, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané
pohrebisko, ak zákon neustanovuje inak.
3. Nájomca je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v zákone č. 398/2019 Z. z. o
pohrebníctve.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony je uvedená v prílohe č.1.
6. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska a
na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.
7. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
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- evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie
miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta,
- písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: - listom o
prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho, - pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov, alebo ostatkov, - ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa
súhlas orgánu činného v trestnom konaní,
b)
prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
d)
umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
e) ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená infekčnou chorobu sa musia
uložiť do uzatvorenej konečnej rakvy,
f)
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
g)
písomne informovať nájomcu o: - skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo
nájomné zaplatené, - dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho
adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
h)
ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
2.
Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a)
starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
b)
vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
c)
spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku a
iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
d)
starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
e)
starať sa o oplotenie pohrebiska,
f)
zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
g)
vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska,
h)
zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby (ďalej len "hrobové miesta") na
cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
i)
vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu,
j)
osádzať urnové miesta,
k)
ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do
hrobových miest, pokiaľ k tomu nie je potrebný odborný zásah kamenárskej firmy,
l)
značiť hrobové miesta.
Článok 4
Práva a povinnosti pohrebných služieb, stavebných, kamenárskych a iných firiem
poskytujúcich služby na pohrebisku
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Pohrebné služby, stavebné, kamenárske a iné firmy poskytujú svoje služby na pohrebiskách v
zmysle zákona č. 398/2019 Z.z. z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Článok 5
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prepožičané miesto
1.
Nájomca je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.
2.
Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa
oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné
opatrenia na náklady oprávneného.
3.
Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa
pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa môže so
správou cintorína dohodnúť o udržiavaní hrobového miesta za úplatu.
Článok 6
Prístup na pohrebisko
Pohrebisko je verejnosti prístupné denne:
od 8.00 – 20. 00 hod.
V čase od 15. októbra do 15. novembra:
od 8.00 – 21. 00 hod.
2.
Každý jeden návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia.
3.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť
v odôvodnených prípadoch dočasne zakázať alebo obmedziť.
4.
Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku alebo do chladiacich
zariadení,
b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobových miest; po
vyložení resp. naložení materiálu je motorové vozidlo povinné areál pohrebiska opustiť.
5.
Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom Domu smútku.
1.

Článok 7
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka 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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý
ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým
ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
2.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
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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; pred únikom zápachu do okolia musí byť rakva vyrobená tak, aby
chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
6
Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Situačné plány pohrebiska v Novej Lesnej sú prístupné na Obecnom úrade.
Článok 8
Zákaz pochovávania
1.
Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
2.
Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno
ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie
zakázal s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.
Článok 9
Nakladanie s odpadmi
1.
Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta alebo
návštevník pohrebiska povinný uložiť do zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené na
pohrebisku.
2.
Stavebník je povinný stavebný odpad odviezť z pohrebiska na vlastné náklady a je
povinný nakladať s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu.
3.
Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
4.
Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadom v zmysle platných predpisov
o likvidácii odpadu.
Článok 10
Nájomná zmluva
1.
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako o uplynutí
tlecej doby.
3.
Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak
je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je
prevádzkovateľ povinný vopred písomnej informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je
prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
4.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej
nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, doručí písomnú
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žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom
alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k
zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie
prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu.
5.
Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
Článok 11
Výpoveď nájomnej zmluvy
1.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.
2.
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
3.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v
odseku 2 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
4.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v
odseku 2 písm. a) a b) je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu
alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením
mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.
5.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v
odseku 2 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené: ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena
a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.
6.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 2 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto
lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po
uplynutí výpovednej lehoty ho odstráni prevádzkovateľ pohrebiska, po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
7.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného odseku
2 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá na túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s
označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihasiť; po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 6 a 7, musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
Článok 12
Dom smútku
1.
Dom smútku v Novej Lesnej pozostáva z týchto miestností:
a) obradná miestnosť,
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b) miestnosť pre vystavenie rakvy,
c) sociálne miestnosti pre zamestnancov a pre návštevníkov domu smútku,
d) umyvárka,
e) chladiaca miestnosť.
3.
Chladiace zariadenia slúžia k dočasnému uloženiu ľudských pozostatkov po prevoze z
nemocnice, zariadení soc. služieb, z domu, prípadne iného miesta do času pochovania a
zabezpečia trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0°C až 5°C.
4.
Údržbu a dekontamináciu domov smútku zabezpečuje prevádzkovateľ.
5.
Pri dekontaminácii sa musia dodržiavať postupy na prácu s prípravkami podľa
odporúčaní výrobcu a používať osobné ochranné pracovné prostriedky .
Článok 13
Orgány dozoru
1. Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:
a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad verejného zdravotníctva ),
b) regionálne úrady verejného zdravotníctva,
c) obec.
Článok 14
Ochrana osobných údajov
1. Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.
Článok 15
Priestupky
Priestupky na pohrebiskách budú riešené v zmysle zákona č. 398/2019 Z.z. z 28. októbra
2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší pôvodného VZN obce Nová Lesná
o prevádzkovaní pohrebísk z 15.11.2006.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Novej Lesnej Uznesením č. 217 OZ zo dňa 29.01.2020 a nadobudlo
účinnosť dňa 01.02.2020
Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa:
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa:
Účinnosť:

14.01.2020
29.01.2020
01.02.2020

v.r.
Ing.Peter Hritz
starosta obce
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Príloha č.1
Poplatky za cintorínske služby v Novej Lesnej
Poplatok za sieň – pietny akt
Reprodukovaná hudba
Účasť organizácie na akte
Spolu

12€
3€
5€
20€

Poplatok pri stavbe hrobky

10€

Príloha č.2
Poplatky za prenájom hrobového miesta v Novej Lesnej
Prenájom na 10 rokov:
Jednohrob
Dvojhrob
Detský hrob
Urna

18€
36€
10€
7€
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