
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE č. 4/2015 - O POHREBNÍCTVE 
 

Obecné zastupiteľstvo v Budiši v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade so zák. NR SR č. 131/2010 o 
pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto  

 
Všeobecne záväznom nariadení obce Budiš č. 4/2015 o pohrebníctve 

 
 

Článok l 

Úvodné ustanovenie 

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejno- technických  

zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, k ukladaniu ich spopolnených 

pozostatkov vyžaduje, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá 

ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa súčasne dodržiavali všetky záväzné predpisy.  

 

Článok 2 

Rozsah platnosti 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebisko- miestny cintorín a dom 

smútku nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Budiš, ktoré sú v správe obce. 

 

Článok 3 

Základné pojmy 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len “VZN“)  

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,  

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,  

c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo 

hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

(ďalej len „popol“) alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku, 

d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,  

e) verejné pohrebisko ( ďalej len „pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj,  

rozptylová lúka, 

f) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto 

na uloženie urny. 

 
Článok 4 

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 
1)O tom, na ktorom mieste majú byť ľudské pozostatky pochované, rozhoduje správca 
cintorína po dohode s pozostalými.

2) Ľudské pozostatky musia byť pochované.  

3) S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby 

nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.  

4) S inými ľudskými pozostatkami, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, 

ako aj časti tela alebo orgánov odňaté živým alebo mŕtvym osobám a iný materiál ľudského 

pôvodu sa zaobchádza podľa § 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

5) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť  

mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorom území  



došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorom  

katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa  

nezistila, nemožno spopolniť.  

6) Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96  

hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno  

mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť  

pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 odst. 4 písm. h) zákona č.  

131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky  

možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.  

7) Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ 

všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu ( napr. pri epidémií ) 

8) Ľudské pozostatky musia byť v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 

9) Po uplynutí 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 rakvou bude najmenej 1 m. 

10) Dĺžka tlecej doby na pohrebisku v obci Budiš je 15 rokov. Tlecí čas určuje okresný 

hygienik. Tento čas nesmie byť kratší ako 10 rokov. 

11) Pri zhotovení obruby hrobu musia byť dodržané tieto maximálne rozmery: 

    a/ detský hrob 60x110 cm 

    b/ jednohrob  110x245 cm 

    c/ dvojhrob   220x245 cm 

    d/ trojhrob    310x245 cm 

    c/ hrobka     130x300 cm, 200x300 cm   

    f/ urnové miesto 100x100 cm. 

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

    a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m 

    b/ pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m 

    c/ prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m 

    d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná zeminou vo 

výške 1,2m. 

    e) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.

13) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na: 

    - príkaz sudcu alebo prokurátora 

    - príkaz orgánov činných v trestnom konaní. 

 

Článok 5 

Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov sa uskutočňuje v zmysle §6 a § 7  

zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 
 

Článok 6 

Zriadenie pohrebiska 

1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území, alebo zabezpečiť  

pochovanie na pohrebisku v inej obci a riadiť sa podľa §15 zákona 131/2010Z.z. o  

pohrebníctve.  

2) Obec  prevádzkuje pohrebisko a dom smútku sama. 
3) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska. 

4) Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na  

uloženie ľudských pozostatkov.  

5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva ( ďalej len „úrad“) má v územnom konaní o  



zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť  

pri ochrane zdravia.  

6) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je  

potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na zriaďovanie  

hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku a ich akúkoľvek úpravu je  

potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa  pohrebiska a domu smútku.  

 

Článok7 

Prevádzkovanie pohrebiska 

1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä  

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,  

b) pochovávanie,  

c) vykonanie exhumácie,  

d) správu a údržbu pohrebiska,  

e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,  

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

 

Článok 8 

Spôsob nakladania s odpadmi 

Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesto na to určené (veľkokapacitný 

kontajner).  

Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy 

hrobovéhomiesta je povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.  

 

Článok 9 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa § 17 zákona 131/2010 Z.z o pohrebníctve  

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v  

zákone č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,  

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,  

c) viesť evidenciu podľa § 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,  

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy  

pred pochovaním,  

e) 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, 

f) zabezpečiť poriadok a čistotu pohrebiska 

g)starať sa o zeleň na pohrebisku, vrátene pravidelnej kosby 

h)vykonávať úpravu, čistenie a zimnú údržbu cesty 

i)nakladať s odpadmi z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi 

j)uzatvárať zmluvy o nájme hrobového miesta a prijímať platby 

k)umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb 

l)umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej 

služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu 

m)dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa §19 ods.3 zákona o pohrebníctve. 

 

 



Článok 10 

Evidencia pohrebiska 

1) Evidencia hrobových miest musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,  

b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,  

c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbkou pochovania, 

d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 

alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú 

osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu  

f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 

g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.  

2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska podľa §17, zákona č. 131/2010 o pohrebníctve  

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal  

b) zrušení pohrebiska  

c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta  

podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob. 

 
Článok 11 

Užívanie hrobového miesta 

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 

2) 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 pohrebiska. 

3) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú blízke osoby; a 

k je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlásila ako prvá. 

4) Prevádzkovateľ pohrebiska 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 pohrebiska. O takom  

pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný  

bezodkladne písomne informovať nájomcu.  

5) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a  

oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie  

evidencie hrobových miest.  

6) Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu (prenájom) sa vyberajú na základe 

uzatvorenej nájomnej zmluvy na obecnom úrade. Poplatok za prenájom hrobového miesta na 

cintoríne je 4,00 € na 10 rokov za jedno hrobové miesto. 

7) Keď uplynie čas, na ktorý je prevádzkovateľ pohrebiska povinný prenajať hrobové miesto, 

zaniká právo ďalšieho nájmu ak: 

- pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta prepožičanie miesta na ďalší čas, 

- prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave. 

8) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty 

upozorniť oprávneného na tieto skutočnosti. 

9) Keď právo na prenájom hrobového miesta zanikne, vyzve prevádzkovateľ pohrebiska 

oprávneného aby do 6 mesiacov odstránil náhrobné kamene, obruby a pod. Po uplynutí 1 

roka, ak sa oprávnený o tieto predmety neprihlási, prevádzkovateľ naloží s týmito vecami ako 

s vecami opustenými. 

 

 



Článok 12 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

1)Nájomca je povinný dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu a to: 

  - meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia. 

2)Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy. 

3)Udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady. 

4)Písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie u prevádzkovateľa. 

5)Udržiavať poriadok na pohrebisku. 

6)Udržiavať vzhľad prenajatého hrobového miesta, aby nepôsobil rušivo k vzťahu 

k prostrediu 

 pohrebiska alebo okolitým hrobom. 

7)Ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska. 

8)Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na vlastné 

  náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. 

9)Nájomca resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce sú povinní 

  zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyniesť z pohrebiska 

  na vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku, ani na iné 

  miesta v areáli pohrebiska. 

10)Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobového miesta uložiť 

s vedomím prevádzkovateľa. 

11)Vysádzať stromy, kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu  

   prevádzkovateľa pohrebiska. 

12)Porušením povinnosti sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve. 

 
Článok 13 

Zrušenie pohrebiska 

1)Pohrebisko môže zrušiť len obec Budiš ak po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských 

ostatkov uložených na pohrebisku v zmysle § 23 zákona č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve. 

2) Pred uplynutím tlecej doby je možné pohrebisko zrušiť len z dôvodov uvedených v §20  

ods.1 zákona č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve a z dôvodu verejného záujmu na základe  

podnetu príslušného orgánu štátnej správy.  

3) Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a  

preloženie ľudských ostatkov,hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na 

inom pohrebisku.  

4) Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na  

základe rozhodnutia Pamiatkového úradu slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu 

alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku.  

 

 

Článok 14 

Sankcie 

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné ako priestupok podľa  

zákona SNR č. 372/l990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Úrad posudzuje  

porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa §32 zákona 131/2010 Z.z. o  

pohrebníctve a iné právne delikty podľa §31 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.  

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

1)Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre nájomcov 



hrobových miest, pre návštevníkov pohrebiska, pre osoby vykonávajúce údržbárske 

a kamenárske práce, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu. 

2)Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska  

na schválenie obecnému zastupiteľstvu 

3)Akékoľvek zmeny a doplnky vo VZN či prevádzkovom poriadku pre pohrebisko schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo. 

4)Tento návrh VZN bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 11.12.2015 uznesenie č. 

57/2015. 

5)VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. 

 

 

Návrh VZN vyvesený: 23.11.2015 

Návrh VZN zvesený: 10.12.2015 

VZN vyvesené: 14.12.2015 

VZN zvesené: 30.12.2015 

 

 

 

 

        Mgr. Ivana Erteľová 

             starostka obce 


