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Obec Lúčka na základe ustanovenia § 6 a za účelom plnenia úlohy samosprávy určenej v § 4
ods. 3/ písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na
základe zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve s použitím § 18 ods. 2 vydáva pre územie obce
Lúčka toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LÚČKA
č. 36/2011
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU NÁDEJE OBCE LÚČKA
§1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lúčka (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje
rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome nádeje, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
a Domu nádeje, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a Domu
nádeje a cenník služieb.
§2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska a Domu nádeje
1) Pohrebisko (cintorín) a Dom nádeje prevádzkuje obec Lúčka (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“)
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je pri prevádzkovaní pohrebiska povinný dodržiavať príslušné ustanovenia
zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len zákon o pohrebníctve)
3) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
OBEC LÚČKA
Lúčka 59
087 01 Giraltovce
IČO: 00595764
DIČ: 2020777572
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje služby spojené s prevádzkovaním pohrebiska:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu a údržbu Domu nádeje
f) údržbu komunikácií, chodníkov a zelene na pohrebisku
g) odvoz odpadu z pohrebiska
h) udržiavanie hrobov padlých vo vojnách nachádzjúcich sa na pohrebisku
i) dodanie predmetov k vybaveniu pohrebu, vrátane zapožičiavania chladiaceho zariadenia
(katafalku), vystavenia rakvy, príp. zapožičanie pohrebného vozíka
j) koordináciu cirkevných, príp. iných pohrebov po dohode s príslušnými úradmi a pozostalými
k) umožňuje vstup pohrebnej služby na pohrebisko podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu
l) vykopanie hrobu a uloženie rakvy do hrobu v súlade s obradom, príp. uloženie rakvy
zosnulého
m) prenájom hrobových miest, vedenie agendy
n) vykonávanie exhumácie a vyzdvihnutie pozostatkov v súlade s príslušnými právnymi normami
a predpismi
o) prípravu a priebeh smútočného obradu
2) Prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva čistenie hrobových miest z dôvodu možného
poškodenia, túto činnosť si zabezpečuje nájomca hrobového miesta na vlastné náklady.
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§4
Užívanie hrobového miesta
1) Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
užívanie hrobového miesta.
3) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu o nájme
hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) na dobu neurčitú. Zmluva nesmie byť
vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
4) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a vymeria
hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.
5) Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhradu za
služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene na pohrebisku, zber
a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody)
6) Splatnosť prvého nájomného pri existujúcich hroboch je do 31.12.2012
§5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto a príslušenstvo k hrobu v poriadku na vlastné náklady.
Hrobové miesto vrátane 30cm chodníka pri hrobovom mieste musí byť najmä pokosené,
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali
iných návštevníkov alebo okolité hroby a boli dodržané šírky chodníkov okolo hrobov.
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku
2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto ajeho
okolie vyzve nájomcu, aby ich v stanovenej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí
prevádzkovateľ pohrebiska opatrenia na náklady najomcu hrobového miesta.
3) Nájomca je povinný pri odstraňovaní odpadov tento ukladať do zberných nádob na to určených.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1)
a)
b)
c)

Návštevníci pohrebiska sú povinní
dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému
záujmu.

2) V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa na
cintoríne v Dome nádeje zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko s výnimkou občanou s ŤZP a starších
občanov
b) fajčiť na pohrebisku,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d) vodiť psov a iné zvieratá na pohrebisko,
e) robiť hluk na pohrebisku,
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
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§7
Prístup pohrebiska verejnosti
1) Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.
2) Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko
3) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb
4) Do areálu pohrebiska je zakáz vstupu motorovým vozidlám s výnimkou:
a) Vozidiel zabezpečujúcich prevoz mŕtvych
b) Vozidiel zabezpečujúcich materiál na stavebné práce a rekonštrukčné práce
c) Vozidiel dopravujúcich ŤZP a starých občanov
5) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú výstavbu
hrobov je pohrebisko prístupné v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 8,00 hod. do 16,00
hod., pričom pri výkone prác na pohrebisku sú títo povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim
pietnemu miestu a zachovávať dôstojnosť počas pohrebných obradov. Pre vstup na pohrebisko je
potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
§8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1) S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku. Telesné pozostatky sa ukladajú do chladiaceho
zariadenia v Dome nádeje, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho alebo súhlasom
orgánu činnom v trestnom konaní.
2) 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 okrem prípadov uvedených v zákone o pohrebníctve.
3) Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za svojho života
zvolil, treba jeho prianiu podľa možnosti vyhovieť. Ak si zosnulý druh pohrebu za života neurčil,
určí ho ten, kto pohreb objednáva (zaobstaráva).
4) Telá osôb zosnulých na nebezpečnú chorobu je zakázané upravovať, musia sa uložiť len do
vzduchotesnej uzatvorenej konečnej rakvy. Taktiež pri nariadení zdravotného zariadenia pre
etické a hygienické dôvody musí byť rakva pevne uzavretá.
5) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
6) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
7) Spopolnené pozoostatky sa ukladajú v zásade podľa priania zosnulého za jeho života, prípade
podľa obstarávateľa pohrebu v urne v urnovom priestore, v hrobe alebo spoločnom hrobe,
prípade urna pripevnená k náhrobku, ktorá musí byť vložená do ochrannej schránky.
8) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
9) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
10) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky
a) plocha hrobu musí byť v rozmeroch ( šírka x dĺžka)
•
jednohrob dieťaťa .........................................................................80 x 140 cm
•
jednohrob pre dospelého ...............................................................80 x 210 cm
•
dvojhrob pre dospelého................................................................190 x 210 cm
•
urnové miesto.............................................................................100 x 100 cm
b) hĺbka hrobu musí byť
• pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej......................................................1,2 m
• pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej................1,6 m
• prehĺbený hrob musí mať hĺbku ...................................................................2,2 m
c) dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobami musia byť najmenej 0,3m
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná zeminou vo výške 1,2m
11) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 10 písm. d)
12) Telá zosnulých do hrobu ukladajú osoby z rodiny zosnulého alebo osoby určené
prevádzkovateľom pohrebiska.
13) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska.
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§9
Exhumácia ľudských ostatkov
1) 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.
2) Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky
uložené, a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na
inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
5) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
6) Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky alebo
exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou;
dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je
list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
§ 10
Dĺžka tlecej doby
1) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá 10
rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
2) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí
primerane predĺžiť na základe hydrogeologického prieskumu.
3) 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 1m.
§ 11
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste
 dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania
 záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou
 meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
 dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje
o zmene nájomcu
 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
 zrušení pohrebiska
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§ 12
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do
veľkokapacitného kontajnera na to určeného, ktorý sa nachádza pri vstupe na pohrebisko.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje zber odpadu z pohrebiska a zbernú nádobu vyváža
pravidelne podľa potreby prostredníctvom zmluvného partnera. Podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce Lúčka. Za zber,
odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá
prevádzkovateľ pohrebiska.
3) Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je nájomca hrobového miesta povinný na
svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný materiál mimo areál pohrebiska.
V žiadnom prípade nesmie na tento účel použiť kontajner nachádzjúci sa na pohrebisku.
§ 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1) Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má
pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska
§ 14
Cenník služieb
Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome nádeje a prenájmu hrobových miest tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN.
§ 15
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.
§ 16
Zrušenie pohrebiska
1) Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených
na pohrebisku.
2) Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie §23 zákona NR SR č.
131/2010 o pohrebníctve.
§ 17
Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku
1) Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku vykonávajú
a) starosta obce
b) hlavný kontrolór obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) členovia Komisie pre ochranu verejného poriadku
e) poverení zamestnanci obce
2) Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov týkajúcich sa
výkonu dozoru nad pohrebiskami.
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§ 18
Priestupky
1) Priestupku na úseku pohrebiska sa dopustí ten, kto:
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámil regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení,
v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa zákona (§54 písm. a),
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy (§ 24 písm. b zákona),
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady (§ 24 písm. c
zákona),
f)
písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie (§ 24 písm. d zákona),
g) neudržiava poriadok na pohrebisku (§ 24 písm. e) zákona),
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov (§ 25 písm. a) zákona)
i)
nezachováva dôstojnosť pohrebiska (§25 písm. b) zákona)
2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 Eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 Eur.
5) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
6) Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút
je príjmom rozpočtu obce.
§ 19
Iné správne delikty
Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v § 33 presne stanovuje akých správnych deliktov na
úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba a podnikateľ a právnická osoba pri zaobchádzaní s ľudskými
ostatkami a aké pokuty uloží Regionálny úrad verejného zdravotníctva za právne delikty. V zákone sú
presne špecifikované aj správne delikty na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebnej služby.
§ 20
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitý zákon (Zákon č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov).
§ 21
Záverečné ustanovenie
1)
2)
3)
4)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je Príloha č. 1 – „Cenník služieb
poskytovaných na pohrebisku a v Dome nádeje a prenájmu hrobových miest“
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje
obce Lúčka zo dňa 10.10.2008.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lúčke dňa 7.12.2011
uznesením č. 18/6/2011
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2012.

Mikuláš Mašlej
starosta obce
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Príloha č.1

CENNÍK
služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome nádeje
a prenájmu hrobových miest

DRUH POSKYTOVANEJ SLUŽBY

CENA v EUR

len kopanie hrobu preuloženie rakvy alebo urny, vrátane následného zasypania,
prvotných úprav a odvozu prebytočnej zeminy

Kopanie hrobu pre dospelu osobu (hĺbka 160 cm)
letné obdobie (od 16.3. – 14.11.)
zimné obdobie (od 15.11. – 15.3.)
Kopanie hrobu pre dospelu osobu (hĺbka 220 cm)
letné obdobie (od 16.3. – 14.11.)
zimné obdobie (od 15.11. – 15.3.)
Kopanie hrobu pre dieťa do 10 rokov (hĺbka 120 cm)
-

letné aj zimné obdobie

Vykopanie jamy na urnu

50,00
66,00
66,00
70,00
33,00
15,00

Exhumácia ostatkov zomrelého z hrobu
-

zotleté
nezotleté

50,00
100,00

Použitie chladiaceho zariadenia v Dome nádeje
(za každý i začatý deň)

-

občania s trvalým pobytom v obci Lúčka
cudzí občania

Prepožičanie obradnej siene v Dome nádeje na jeden smútočný obrad
občania s trvalým pobytom v obci Lúčka
cudzí občania

PRENÁJOM HROBOVÝCH MIEST NA DOBU 20 ROKOV

5,00
7,00
20,00
30,00

CENA v EUR

Nájom hrobu pre dospelých – jednohrob (nad seba)

17,00

Nájom hrobu pre dospelých – dvojhrob (vedľa seba)

33,00

Nájom hrobu pre deti do 10 rokov

12,00

Nájom hrobky

17,00

Nájom urny v zemi

12,00

