OBEC LUKAVICA, LIPOVÁ 1409/1, 962 31 LUKAVICA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 01/2020

o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci.

Obecné zastupiteľstvo obce Lukavica na základe § 4 odsek 5) písmeno a) bod 6 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“) a v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 7) a §18 odsek 2) zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pohrebníctve“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska
v obci.

Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) obec Lukavica určuje práva a
povinnosti správcu pohrebiska, ktorým je obec Lukavica, (ďalej len „prevádzkovateľ“), práva
a povinnosti prevádzkovateľov pohrebnej služby, práva a povinnosti občanov obce Lukavica,
nájomníkov pohrebných miest na pohrebisku a všetkých návštevníkov pohrebiska, tak aby
boli v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú postup pri úmrtí, prevoze, pietnom
smútočnom obrade, pochovávaní zomrelých, návšteve pohrebiska, správe a údržbe pohrebiska
a hrobových miest, ako aj prevádzkových podmienok smerom k zabezpečeniu poriadku v
území pohrebiska.

Čl. 2
Rozsah platnosti
1) Toto VZN sa vzťahuje na pohrebisko na území obce Lukavica.
2) Správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Lukavica vykonáva obec Lukavica
samostatne.
Čl. 3
Výklad záväzných pojmov
1) Pohrebisko (ďalej len „cintorín“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a
vsypová lúka.
2) Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, s pravidla je
spojený s obradom.1
3) Šírka ochranného pásma cintorína je priestor od hranice pozemku cintorína a ďalšieho
pozemku umiestneného na území obce Lukavica.
4) Imundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, ktoré môže byť zaplavované
vodou vyliatou z koryta toku potoka.
Čl. 4
Prevádzkovanie pohrebnej služby a správa cintorína
1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.
2) Náplň činnosti, podmienky prevádzkovania pohrebnej služby a iné náležitosti súvisiace
s predmetom podnikania upravuje osobitný predpis.2
3) Podmienky prevádzkovateľa pohrebnej služby sú obsahom prevádzkového poriadku
cintorína, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
4) Povinnosti obce Lukavica, ako prevádzkovateľa cintorína sú upravené v zmluve o nájme
a prevádzkovom poriadku cintorína.3
Čl. 5
Zriadenie cintorína
1) Obec Lukavica (ďalej len „obec“), je povinná zriadiť cintorín vo svojom katastrálnom
území alebo zabezpečiť pochovávanie na cintoríne v inej obci.
2) Ak je kapacita cintorína v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť
priestor na rozšírenie existujúceho cintorína, alebo zriadiť ďalší cintorín, alebo zabezpečiť
pochovávanie na cintoríne v inej obci.
3) Rozšírenie existujúceho cintorína, alebo zriadenie nového cintorína v obci nie je možné
v imundačnom území priľahlom k vodnému toku, alebo v území ohrozovanom
povodňami.
4) Šírka ochranného pásma cintorína je 50 m od hranice pozemku cintorína od ďalšieho
pozemku umiestneného na území obce.
a) v ochrannom pásme sa nesmie povoľovať výstavba objektov a budov, okrem budov,
ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom v obci,
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Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami alebo ostatkami upravuje § 3, § 4 a § 5 zákona č. 131/2010 Z
.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2
§ 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
3
Pre prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov platia ustanovenia § 6 a § 7 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

b) uvedený zákaz môže obec obmedziť a určiť ďalšie pravidlá umiestňovania a
povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme cintorína v odôvodnených
podmienkach.4– /Príloha č. 2/
5) Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie príslušníkov cirkví, ktorým vnútorné
predpisy neumožňujú pochovávanie ľudských pozostatkov na cintoríne.5
Čl. 6
Prevádzkovanie cintorína
1) Prevádzkovanie cintorína zahŕňa najmä:
a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu cintorína,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene v priestoroch cintorína,
f) vedenie evidencie, súvisiacej s prevádzkovaním cintorína.
Čl. 7
Prevádzkový poriadok cintorína
1) Prevádzkovateľ cintorína (obec, ako správca cintorína) sa pri svojej činnosti riadi
prevádzkovým poriadkom6, v ktorom sú určené práva a povinnosti prevádzkovateľa,
nájomcov a návštevníkov cintorína. - /Príloha č. 1/
2) Prevádzkovateľ cintorína je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku
cintorína na schválenie Obecnému zastupiteľstvu a následne schválený prevádzkový
poriadok zašle na oboznámenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
3) Prevádzkový poriadok cintorína musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
cintoríne.
4) Na zmenu prevádzkového poriadku cintorína potrebuje prevádzkovateľ cintorína
súhlas obecného zastupiteľstva.
Čl. 8
Evidencie o správe cintorína
1) Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak nájomcom obec,
e) dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta, (ďalej len nájomná zmluva)
a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo cintorín chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide
o vojnový hrob,
4

Newsletter č. 25/2020 - Zmeny na úseku zákona o pohrebníctve. (Príloha č. 2 k VZN)
Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z., okrem §
19 ods. 1 písm. c).
6
(Príloha č. 1) k VZN č.01/2020 obce Lukavica o pohrebníctve.
5

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu.
Čl. 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov musí spĺňať požiadavky,
ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku cintorína, ktorý tvorí prílohu tohto VZN,
požiadavky na dvoj hrob a viac hrob stanovuje osobitný predpis.7
2) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o to požiadal.
3) Povolenie na exhumáciu vydáva prevádzkovateľ cintorína.
4) Zákaz pochovávania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov je určený osobitným
predpisom.8
Čl. 10
Odborná spôsobilosť
1) Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie cintorína
ja odborná spôsobilosť, ktorá je podmienkou správy cintorína v obci.9
2) Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali klasifikáciu v štátoch Európskej únie
a dohody Európskeho hospodárskeho priestoru.

Čl. 11
Priestupky
1) Obec ako správny orgán verejnej správy v zmysle tohto VZN zabezpečuje priestupkové
konanie na úseku pohrebníctva v zmysle ustanovení, ktoré určujú ustanovenia podľa
osobitného predpisu.10
2) Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní
pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3) Priestupku sa dopustí ten, ktorý nedodržiava ustanovenia určené osobitným predpisom
a prevádzkovým poriadkom cintorína v obci.
4) Na priestupky a ich prejedávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.11
5) Za priestupky podľa zákona o priestupkoch možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66
eur.
6) Priestupky podľa odseku 1 a 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
7) Priestupky podľa odseku 4 a 5 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je
príjmom rozpočtu obce.
8) Iné správne delikty na úseku pohrebníctva určujú ďalšie ustanovenia osobitného
predpisu.12

7

Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c) § 19 zákona č.
131/2010 Z. z.
8
§ 20 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
9
Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky v zmysle § 26 ods. 5)
zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
10
§ 32 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
11
Najmä § 46 a 47 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12
§ 33 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. 12
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje
vz ahuje osobitný zákon. Ustanoveniami
tohto osobitného predpisu sa v obci vykonávajú všetky podmienky evidencie
e
a styku
13
s osobnými údajmi v zmysle správy cintorína.
Čl. 13
Závere
Záverečné
a prechodné ustanovenia
1) V ochrannom pásme cintorína 50 m s predĺžením
žením ochranného pásma ďalších
ď
50 m je
možné umiestniťť len tie budovy, ktoré sú schválené v platnom územnom pláne
plá obecným
zastupiteľstvom,
stvom, alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného
stavebného úradu pred účinnos
činnosťou tohto VZN. Stavby postavené v ochrannom pásme 100
m od cintorína pred účinnosť
činnosťou tohto VZN zostanú zachované.
2) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť
platnos bola podľa
ľa doterajších predpisov
obmedzená na dobu určitú,
čitú, sa menia na dobu neurčitú.
neur
3) Doterajšie právne vzťahy
ťahy
ahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu,
ťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu
vz
sú známe a podmienky užívania
ia hrobového miesta sú
splnené v zmysle ustanovení tohoto VZN.

Čl. 14
Právoplatnosť a účinnosť
1) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
ľstva obce dňa
d 01.06.2020 a
nadobúda právoplatnosťť dňom
dň
17.06.2020 jeho vyvesením na úradnej tabuli k tomu, aby
sa občania obce o ňom oboznámili v pätnásťdňovej legislatívnej lehote.
2) Schválením tohto VZN sa ruší doteraz platný prevádzkový poriadok cintorína obce
Lukavica.
3) Toto VZN nadobúda účinnos
činnosť pätnástym dňom odo dňaa jeho vyvesenia, teda dňom
d
17.06.2020.
Návrh VZN vyvesený dňa:
ňa: 24.4.2020
Návrh VZN zvesený dňa:
ňa: 15.5.2020
VZN vyvesené dňa: 02.06
06.2020
VZN zvesené dňa: 17.06.2020
.2020

.......................................................
Ing. Michal Bartko, PhD.
starosta obce Lukavica
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Zákon č. 18/2019 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 k VZN obce Lukavica o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku

cintorína v obci:
Prevádzkový poriadok k prevádzke cintorína a pietnemu smútočnému aktu
v obci Lukavica.
Obecné zastupiteľstvo v obci Lukavica (ďalej len „obec“) schválilo na svojom
zasadnutí tento prevádzkový poriadok pre zabezpečenie prevádzky cintorína a pietneho
smútočného aktu pri pohreboch v obci, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN obce o
pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku cintorína v obci.
I.
Rozsah služieb poskytovaných obcou na cintoríne a pri pietnom smútočnom akte.
1) Zabezpečenie a prenájom kultúrneho domu obce pre pietny smútočný akt v rámci
dohodnutého prevádzkového času v prípade potreby.
2) Zabezpečenie priestorov kultúrneho domu obce, ako smútočnú sieň s poskytnutím
zariadenia od obce k vykonaniu pobožnosti, alebo vzdaniu úcty pred samotným aktom
pohrebu, podľa cenníka schváleného obcou.
3) Cestou prevádzkovateľa cintorína zabezpečiť vytýčenie hrobového miesta na výkop hrobu
v súlade plánom hrobových miest.
4) Rozsah, kvalitu a zabezpečenie ostatných služieb, ktoré súvisia priamo s pochovávaním
zomrelých, prípadne exhumáciou a spadajú do kategórie pohrebných služieb, dojednávajú
pozostalí priamo u vybratej pohrebnej služby.
II.
Prevádzkovateľ cintorína
1) Prevádzkovateľom cintorína je obec. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie cintorína
je odborná spôsobilosť určenej osoby.
2) Túto pre správcu cintorína ako obec, vykonáva prevádzkovateľ cintorína ........................
držiteľ osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie cintorína č.
.............
vydaného
Akadémiou
vzdelávania
a
mediačného
poradenstva,.......................... zo dňa XX.XX.2020 a osvedčenia o vykonaní
kvalifikačnej skúšky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
č................................ vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene dňa .............
3) Povinnosti vyplývajúce z odbornej spôsobilosti:
a) dbať na to, aby bol v plnej miere prevádzkovateľom dodržiavaný prevádzkový
poriadok cintorína,
b) vykonávať 2-krát ročne kontrolu cintorína a z kontroly urobiť zápis všetkých
nedostatkov alebo porušovania prevádzkového poriadku,
c) pri porušovaní prevádzkového poriadku cintorína informovať Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vo Zvolene a zastupiteľstvo obce,
d) vykonávať dezinfekciu prenajatých priestorov kultúrneho domu po každom prenájme
k zabezpečeniu pietneho aktu.
4) Prevádzkovateľ cintorína zabezpečuje:
a) správu prenájmu kultúrneho domu obce na vykonanie pietneho aktu,
b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom; ak ide

v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní,
c) uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do času pochovania
v kultúrnom dome v čase pietneho aktu,
d) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov, cirkevné a občianske
smútočné obrady zabezpečuje prostredníctvom objednávateľa pohrebu,
e) kultúrny dom sa otvára pre smútiacu rodinu min. 2 hodiny pred začatím smútočného
obradu alebo podľa dohody s objednávateľom pohrebu.
5) Prevádzkovateľ cintorína ďalej zabezpečuje:
a) stará sa o oplotenie cintorína,
b) zabezpečuje poriadok a čistotu na cintoríne,
c) vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku,
d) zriaďuje hrobové miesta na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
e) značí hrobové miesta a vedie k tomu evidenciu,
f) pri nahlásení úmrtia poskytne v prípade potreby informácie pre zabezpečenie
pohrebného auta, rakvy, vencov, kvetinovej výzdoby,
g) upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú
dôstojnosť cintorína a vyžaduje nutné odstránenie nedostatkov (poškodené náhrobné
kamene, rozpad betónových rámov a pod.),
h) umiestňuje do vývesnej skrinky oznámenie o úmrtí spoluobčana, deň, hodinu a miesto
pohrebu,
i) prevádzkovateľ cintorína zodpovedá za uvedené povinnosti v plnom znení, môže si
vytvoriť skupinu dobrovoľných spolupracovníkov, ktorých poverí čiastkovými
úlohami pri zabezpečení uvedených povinností, služby pozostalým budú individuálne
dohodnuté s pozostalými.
III.
Povinnosti prevádzkovateľa cintorína, ako aj osôb vykonávajúcich činnosti v súvislosti
na zabezpečenie prevádzky cintorína
1) Prevádzkovateľ cintorína je povinný prevádzkovať cintorín v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom cintorína s dodržaním ustanovení VZN obce a zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2) Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“)
a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátumu jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka, alebo pamätihodnosť obce, podľa osobitného predpisu, alebo, či ide
o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.

3) Prevádzkovateľ cintorína podľa situačného plánu cintorína vedie evidenciu voľných miest
a možnosti pre ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na
prepožičané miesto a nebolo obnovené.
4) Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, prevádzkovateľ cintorína vyzve oprávneného
písomne, alebo ak jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov
odstránil náhrobky, rámy a iné veci. Ak oprávnený v určitej lehote výzve nevyhovie,
prevádzkovateľ cintorína odstráni náhrobky, rámy a iné veci a uskladní ich na náklady
oprávneného. Po uplynutí jedného roka po zániku práva naloží prevádzkovateľ cintorína
s týmito predmetmi podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako s vecami
opustenými. Predmetný postup sa vzťahuje aj na hrobky umiestnené v cintoríne.
5) Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení
rakvy pred pochovaním.
6) Prevádzkovateľ cintorína má povinnosť:
a) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, prostredníctvom
priloženého meradla, ktorá potvrdí spenenie požiadaviek podľa zákona
o pohrebníctve, s čitateľným údajom o hĺbke hrobu viditeľným na fotografii alebo
sérií fotografií,
b) uchovávať fotodokumentáciu najmenej do uplynutia tlecej doby.
7) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou voľou obstarávateľa pohrebu.
8) Písomne (v lehote troch mesiacov pred uplynutím) informovať nájomcu o skutočnosti, že
uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené; oznámiť dátum, ku ktorému sa musí
pohrebisko zrušiť, ak je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste
obvyklom na cintoríne.
9) Prevádzkovateľ cintorína sa stará o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné nezapožičané
miesta na cintoríne, údržbu zelene, úpravu cesty k cintorínu a chodníkov na cintoríne a to
aj v zimnom období.
10) Prevádzkovateľ cintorína uzatvára v mene obce zmluvy o nájme hrobového miesta.
11) Vyberá poplatky za prenájom hrobového miesta, ako i ostatné poplatky v zmysle cenníka
cintorínskych poplatkov a služieb.
12) Zabezpečuje mesačný odvod poplatkov na účet obecného úradu, podľa zmluvy o správe
a prevádzke cintorína a vedie o tom evidenciu.
13) Zabezpečuje vymeranie hrobového miesta a je súčasťou dozoru pri stavebných,
rekonštrukčných a iných prácach na cintoríne.
14) Na cintoríne sa zakazuje pochovávať iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky, teda
pozostatky zvierat. Porušením tohto zákazu dochádza k spáchaniu správneho deliktu.
IV.
Úprava hrobových miest a stavby na cintoríne
1) Hrobové miesta sa upravujú stavebným prekrytím alebo trávnikovým a kvetinovým
spôsobom podľa vlastného rozhodnutia nájomcu, čo nájomca nahlási prevádzkovateľovi
cintorína, ktorý predmetnú úpravu zaznamená do situačného plánu cintorína.
2) Na vybudovanie stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /hrobu, hrobky,
náhrobku, urnového miesta, rámu/ je potrebný predchádzajúci písomný súhlas stavebného
úradu, pokiaľ je tento podľa osobitného predpisu potrebný.14
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Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

3) Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi
prevádzkovateľa cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh stavby
a používaného materiálu, stavebník sa musí riadiť aj stanoveným vymeraním hrobového
miesta.
4) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný a pracovný materiál.
5) Za zrealizovanie stavby na cintoríne nesie zodpovednosť prevádzkovateľ cintorína a ten,
kto stavbu zrealizoval.
6) Dobu výstavby písomne stanoví prevádzkovateľ cintorína po dohode s realizátorom prác.
7) Každú zmenu a úpravu hrobového miesta, hlavne pri zmene vzhľadu alebo použitého
prekrytia hrobového miesta, môže nájomca vykonať iba po nahlásení takejto zmeny
prevádzkovateľovi cintorína a vydanom súhlase prevádzkovateľom cintorína.
V.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca je povinný udržiavať zapožičané miesto v takom stave, aby bolo udržiavané,
čisté a aby neboli ponechávané veci v priestore okolo hrobu.
2) Bez povolenia prevádzkovateľa cintorína nesmie nájomca vykonávať žiadne iné úpravy
okolia hrobu ako je napr. dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo kríkov.
3) Ak prevádzkovateľ cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o zapožičané miesto vyzve
nájomcu, aby zistené nedostatky odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov
nedôjde po márnej výzve prevádzkovateľom cintorína, prevádzkovateľ tak urobí sám
a vyrúby porušovateľovi pokutu.
4) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným
pomníkom alebo epitafnou doskou je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú
dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom cintorína.
5) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
6) Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
VI.
Spôsob ukladania 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 1,2m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2m,
b) hĺbka pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod musí byť
najmenej 0,7 m, za podmienok, ktoré musí spĺňať hrob pokiaľ sa do neho pred
uplynutím tlecej doby uložia ďalšie ľudské pozostatky, tak ako je to uvedené
v odstavci 3), tohto ustanovenia,
j) dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody,
k) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m,
l) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
m) zeminou vo výške minimálne 1,2m,
n) na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c)
podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej, do uplynutia
tlecej doby. Dĺžka tlecej doby je stanovená v prevádzkovom poriadku cintorína obce na
10 rokov.
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky
alebo ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské pozostatky a ľudské ostatky pred
hlodavcami.
5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky a ľudské ostatky exhumovať na
žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ už nežije alebo,
c) obstarávateľom pohrebu bola obec.
6) Žiadosť podľa odseku 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu verejného zdravotníctva,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom cintorína, kde budú ľudské ostatky
uložené.
7) Obstarávateľ pohrebu dohodne s prevádzkovateľom cintorína najmä:
a) dátum a čas obradu, dĺžku obradu,
b) upresnenie prevádzkovateľa pohrebnej služby a rozsah služieb, ktoré s
prevádzkovateľom pohrebnej služby zmluvne dohodol,
c) vjazd motorového vozidla,
d) ďalšie dojednania k pohrebnému obradu podľa osobitných požiadaviek obstarávateľa
pohrebu.
8) Pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a s tým súvisiaca povinnosť
musí byť v súlade s úpravou časových lehôt, do ktorých musí dôjsť k pochovaniu
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.15
9) Uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne, ktoré boli
spopolnené a vložené do urny sa môžu na cintoríne uložiť nájomcom za podmienok
dodržania osobitného predpisu.16
10) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
11) Povolenie na exhumáciu vydáva prevádzkovateľ cintorína.
VII.
Užívanie hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku za
nájom, (vzor nájomnej zmluvy je prílohou tohoto Prevádzkového poriadku). (Príloha č. 1)
2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ cintorína ponecháva 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 na cintoríne.
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§ 10 ods. 1,2 a3 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o postupe pri úmrtí a pohrebníctve.
§ 15 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o postupe pri úmrtí a pohrebníctve.

3) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia
zomrelého, ak je dedičov viac, právo na uzavretie nájomnej zmluvy má ten z dedičov,
ktorý sa prihlásil ako prvý.
4) Prevádzkovateľ cintorína je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie cintorína.
O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ cintorína
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
5) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi cintorína všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
6) Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu /prenájom/ vyberá na základe nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ cintorína, pri čom poplatky sú príjmom obce.
7) Výška poplatkov za prenájom a obnovu miesta na cintoríne, výška poplatkov za ďalšie
služby, ako je, poskytnutie prenájmu kultúrneho domu na pietne a smútočné obraty,
poskytnutie elektrickej energie, vody je upravená v cenníku poplatkov tohto
prevádzkového poriadku.
VIII.
Výpoveď nájomnej zmluvy
1) Prevádzkovateľ cintorína je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2) Prevádzkovateľ cintorína je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3) Prevádzkovateľ cintorína nájomnú zmluvu vypovie ak:
a) závažné okolnosti na cintoríne znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa cintorín zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4) Ak prevádzkovateľ cintorína vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v odseku 3
písm. a) a b), musí zo súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské pozostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5) Ak prevádzkovateľ cintorína vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v odseku 3
písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak prevádzkovateľovi cintorína
nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na cintoríne.
6) Ak prevádzkovateľ cintorína vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v odseku 3
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak prevádzkovateľovi cintorína nie je
známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom
na cintoríne.
7) Ak prevádzkovateľ cintorína vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v odseku 3
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ cintorína vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto
lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak nájomca toto v stanovenej
lehote nevykoná, po uplynutí výpovednej lehoty toto príslušenstvo prevádzkovateľ
cintorína považuje ako opustenú vec.
8) Ak prevádzkovateľ cintorína vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v odseku 3
písm. c) a nájomca nie je známy, prevádzkovateľ cintorína uverejní výpoveď nájomnej
zmluvy na mieste obvyklom na cintoríne. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa,

odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ cintorína ponechá po túto lehotu
príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas
ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu
považuje za opustenú vec.
9) Ak prevádzkovateľ cintorína postupuje podľa odsekov 7 a 8 tohto ustanovenia
prevádzkového poriadku musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so
stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
IX.
Povinnosti návštevníkov cintorína
1) Návštevníci cintorína sú povinní na cintoríne správať sa spôsobom primeraným k piete
miesta, tak aby nenarušovali dôstojnosť miesta.
2) Všetci návštevníci cintorína sú povinní dbať o poriadok a čistotu v priestoroch
cintorína, starostlivo a zodpovedne zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia spoločným
potrebám.
3) Všetci návštevníci cintorína sú povinný vyniesť odpadky z cintorína na vlastné náklady.
4) Zakazuje sa v priestoroch cintorína fajčiť, piť alkohol, odhadzovať odpadky, robiť hluk,
jazdiť s bicyklami, neoprávnene zasahovať do úpravy hrobov a znižovať vážnosť
prebiehajúcich obradov, tiež sa zakazuje v priestoroch cintorína počúvať hlasno prenosné
nosiče zvuku, používať pyrotechnické výrobky a ďalšie hlasné zariadenia.
5) Zakazuje sa ukladať nádoby, náradia a iné predmety na trávnaté porasty a miesta okolo
ostatných hrobových miest.
6) Zakazuje sa vstupovať so zvieratami do areálu cintorína.
7) Osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov
je vstup do areálu cintorína prísne zakázaný.
8) Deťom do 10 rokov je vstup do areálu cintorína povolený len v sprievode dospelých osôb.
9) Motorovým dopravným prostriedkom je možné do areálu cintorína vojsť len s povolením
prevádzkovateľa cintorína v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutnej veci
a na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie potrebných stavebných alebo iných
terénnych úprav.
10) Zakazuje sa ponúkať tovary a služby, umiestňovať ponuky a reklamy v priestoroch
cintorína s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom cintorína a s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom.
11) Porušenie povinností a zákazov bude postihnuteľné v zmysle priestupkového konania na
úseku pohrebníctva podľa ustanovení, ktoré určuje tento osobitný predpis uvedený vo
VZN obce o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku cintorína v obci.
X.
Obmedzenia počas pohrebu v ochrannom pásme a v okolí cintorína
1) V ochrannom pásme cintorína a v jeho bezprostrednej blízkosti nie je možné bez súhlasu
obce počas pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti:
a) akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh
pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovími a inými obdobnými
efektami a to akoukoľvek formou, najmä hlučným správaním, krikom, spevom,
reprodukciou /produkciou hudby, svetla a žiarenia/ hlukom motoru dopravných
prostriedkov, strojov a zariadení na kosenie, alebo iných strojov a zariadení na
vykonávanie stavebných a iných pomocných prác,

b) vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených
s produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých,
ktoré súvisia s prebiehajúcim pohrebom.17
XI.
Vstup na cintorín
1) Cintorín v obci je verejnosti prístupný v ročnom období od 01. apríla do 07. novembra
kalendárneho roka od 08:00 h. do 21:00 h. a od 07. novembra do 31. marca kalendárneho
roka od 08:00 h. do 18:00 h.
2) Každý návštevník cintorína je povinný v čase určenej uzatváracej hodiny cintorín bez
osobitného upozornenia opustiť.
3) Mimo určený čas je možné sa zdržiavať v areáli cintorína len s vedomím prevádzkovateľa
cintorína v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutnej veci a na dobu
nevyhnutne potrebnú na ich vykonanie.
XII.
Plán hrobových miest na pochovanie v obci
1) Plán a evidencia hrobových miest na cintoríne je zapracovaný v dokumentácii
prevádzkovateľa cintorína.
XIII.
Spôsob nakladania z odpadmi
Cintorín v obci nie je zabezpečený kontajnerom na odpadky, všetci návštevníci cintorína
musia likvidovať odpadky na vlastné náklady.
1) Odpadky na cintoríne, ako suché kvety, znehodnotené smútočné vence, kytice, zostatky
sviečok a kahancov, ako aj ostatné spomienkové ozdoby rôzneho druhu je povinný
nájomca hrobového miesta odstrániť z cintorína na vlastné náklady.
2) Odpady, ktoré vzniknú pri stavbe pomníkov a iný stavebný odpad je povinný nájomca
hrobového miesta odstrániť z cintorína na vlastné náklady.
XIV.
Cenník poplatkov a služieb, spôsob uhradenia poplatkov
1) Cenník poplatkov a služieb je v obci pre nájomcov cintorína stanovený na obdobie
kalendárneho roka nasledovne:
a) poplatok za hrobové miesto na obdobie 1 roka....................................3 €
b) poplatok za dvojhrob na obdobie 1 roka..............................................6 €
c) poplatok za hrobové miesto na obdobie 10 rokov................................30 €
d) poplatok za dvojhrob na obdobie 10 rokov..........................................60 €
e) poplatok za prenájom kultúrneho domu ..............................................25 €
f) poplatok za vodu a energie..................................Podľa skutočnej spotreby
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Zákazy v čl. X ods. 1 písm. a, b) sa nevzťahujú na vykonávanie neodkladných sezónnych prác pri
zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest, verejných priestranstiev pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy
alebo bezprostrednej havárii smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku, zdraví alebo života
v nevyhnutnom rozsahu.

2) Poplatok za prenájom hrobového miesta je nájomca povinný uhradiť na obecnom úrade za
obdobie kalendárneho roka alebo na celé stanovené obdobie v....(určiť
čiť lehotu)...prípadne
môže nájomca poplatok uhradiť
uhradi na účet obce..............
3) Poplatok za iné služby v súvislosti s požiadavkou nájomcov hrobových miest je možné
dohodnúť s prevádzkovateľom
prevádzkovateľom cintorína na základe zmluvných podmienok podľa
pod druhu
požadovaných služieb.
XV.
Kontrola prevádzkového poriadku
1) Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce /poslanci
obce, hlavný kontrolór obce, Obecný úrad/.
2) Porušenie povinností a zákazov vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku podľa
povahy veci a následkov konania /ak sa nejedná o trestný čin v zmysle osobitného
zákona/18, je postihnuteľné
ľné v zmysle priestupkového konania.19
3) Prevádzkovateľ cintorína vyvesí tento prevádzkový poriadok na vhodnom,
vhodno
verejnosti
prístupnom mieste na cintoríne.
XVI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Tento prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí
asadnutí Obecného
Obecnéh
zastupiteľstva obce Lukavica dňa 01.06.2020.
2) Týmto prevádzkovým poriadkom stráca platnosť
platnos predchádazjúci prevádzkový
revádzkový poriadok
3) Tento prevádzkový poriadok je platný dňom
d
02.06.2020.a
.a nadobúda účinnosť
úč
15 dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce, teda dňa
d 17.06.2020
Vyvesené dňa 02.06.2020
Zvesené dňa 17.06.2020

.......................................................
Ing. Michal Bartko, PhD.
starosta obce Lukavica
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Zákon č.. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a Zákon č.. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č.. 372/1990 Zb. priestupkový zákon
zá
v znení neskorších prepisov,
Zákon č. 131/2010
010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

