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Všeobecne záväzné nariadenie obce Devičany 

Číslo 1/2015 

Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu 

smútku obce  DEVIČANY 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Devičany na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky číslo 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve ) sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Čl. I. 

Predmet úpravy 

 

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Devičany ( ďalej len „ prevádzkový poriadok “) 

upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku, povinnosti 

prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, 

povinnosti návštevníkov pohrebiska a domu smútku a cenník služieb. 

 

 

Čl. II. 

Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku 

 

1./ Pohrebisko a Dom smútku prevádzkuje obec Devičany ( ďalej len „ prevádzkovateľ “ ). 

2./ Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska: 

      Obec Devičany 

      935 04 Devičany č. 75 

      IČO: 587 508 

      DIČ: 2021041814 

 

 

Čl. III. 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku 

 

1./ Prevádzkovateľ zabezpečuje služby: 

a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou 

b) pochovávanie 



c) vykonanie exhumácie 

d) správu a údržbu pohrebiska 
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e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

g) odvoz odpadu z pohrebiska 

h) dodávku vody 

i) správu domu smútku 

 

2./ Dom smútku slúži na: 

a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení 

b) vykonanie cirkevných a občianskych smútočných obradov 

 

3./ Cirkevné a občianske smútočné obrady: 

a)  cirkevné a občianske smútočné obrady v dome smútku zabezpečuje obstarávateľ pohrebu 

a prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje súčinnosť. 

 

 

Čl. IV. 

Práva povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku 

 

1./ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak úmrtie je doložené: 

    - listom o prehliadke mŕtveho 

    - pasom pre mŕtvol, ak ide o medzinárodnú prepravu 

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

c) viesť evidenciu hrobových miest  

d) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobových miest, evidovať a prijímať platby za 

hrobové miesta 

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

pred pochovaním 

f) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obratoch umožniť 

účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. 

g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 

dobu primerane predĺžiť 

h) starať sa o zeleň na pohrebisku 

i) vykonávať čistenie a údržbu na pohrebisku 

j) spravovať a udržiavať objekty na pohrebisku 

k) dodržiavať zákaz pochovávať podľa § 20, zákona číslo 131/2010 Z. z. 

 

2. / Dom smútku slúži: 

a) na dočasné  uloženie ľudských pozostatkov 



Dispozične pozostáva z obradnej miestnosti a katafalkom, skladu náradia, z miestnosti 

s chladiacim zariadením, z miestnosti so šatňovým kútom, z toaliet. 
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Čl. V. 

Užívanie hrobového miesta 

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať 

písomnú formu.  

2) Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto  na dobu neurčitú, ktorá od prvého 

uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej 

doby na pohrebisku. Tlecia doba podľa zloženia pôdy je najmenej 10 rokov od pochovania. 

3) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

Za prenajatie miesta na pohrebisku  je povinný nájomca zaplatiť nájomné podľa cenníka 

tohto prevádzkového poriadku. Nájomné sa platí spravidla na 10 rokov dopredu. 

4) Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska  

a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli. 

 

 

Čl. VI. 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota na 

ktorú je nájomné zaplatenie. 

2) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:  

a) nájomca  ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového  miesta. 

b) sa pohrebisko ruší 

c) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta. 

 

 

Čl. VII. 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1) Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu 

zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta 

b) odpad z hrobového miesta vkladať do zbernej nádoby na to určenej 

c) písomne, alebo osobne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré 

sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve. 

 

2) Nájomcovi hrobového miesta je zakázané: 



a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 
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c) svojim konaním obmedzovať prístup k susediacim hrobovým miestam 

 

 

Čl. VIII. 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní: 

a) na pohrebisku sa správať spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta 

b) dbať na poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia 

verejnému záujmu. 

 

 

 

2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje: 

a) vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebisko bez písomného, alebo 

ústneho  súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

b) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených 

c) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta 

 

 

Čl. IX 

Prístup pohrebiska verejnosti 

 

1) Pohrebisko je verejnosti prístupné: 

v období  od 16. apríla do 15. októbra             denne od 8,00 hod do 20, 00 hod. 

v období od 16. októbra do 15. apríla              denne od 8,00 hod do 18, 00 hod. 

v deň Pamiatky zosnulých, týždeň pred a týždeň po Pamiatke zosnulých od 7,00 hod do 21,00 

hod. 

 

2) Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 

požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom. 

 

 

Čl. X 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením. 

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

     a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,60 m 

     b/hĺbka pre  dieťa mladšie ako 10 rokov je najmenej 1,20 m 



     c/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 

     d/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m 

     e/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
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     zeminou vo výške 1,2 m. 

3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 

4) Do toho istého hrobu je možné pochovávať po uplynutí tlecej doby ľudských pozostatkov. 

 

 

Čl. XI. 

Dĺžka tlecej doby 

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá 10 

rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu. 

 

 

 

Čl. XII. 

Plán hrobových miest a evidencia pohrebiska 

 

1.)Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v pláne pohrebiska, ktorý sa vedie na obecnom 

úrade a je k nahliadnutiu. 

2.) Prevádzkovateľ vedie: 

a/ evidenciu hrobových miest, ktorú vedie v písomnej alebo elektronickej podobe 

3.) Evidencia hrobových miest obsahuje: 

a/ meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ostatky sú uložené v hrobovom mieste 

b/ dátum uloženia (pochovania) ľudských pozostatkov 

c/ záznam  o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého pozostatky sa uložili do hrobu bol 

nakazený 

 

 

Čl. XIII. 

Exhumácia 

1) Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

a/ na príkaz sudcu alebo prokurátora 

b/ na žiadosť obstarávateľa 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 prevezené 

a uložené na inom pohrebisku 



d/ identifikačné údaje  pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie 

3) Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. 
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Čl. XIV. 

 

1) Prevádzkovateľ vedie: 

a/ evidenciu hrobových miest, ktorú vedie v písomnej alebo elektronickej podobe 

2) Evidencia hrobových miest obsahuje: 

a/ meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ostatky sú uložené v hrobovom mieste 

b/ dátum uloženia (pochovania) ľudských pozostatkov 

c/ záznam  o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého pozostatky sa uložili do hrobu bol 

nakazený 

 

 

Čl. XV. 

Uskutočňovanie drobných stavieb 

 

1) Pri budovaní akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úprave už existujúcej stavby (hrobu, 

náhrobku, urnového miesta, rámu) je potrebné v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o tejto 

písomne, alebo ústne upovedomiť prevádzkovateľa pohrebiska. 

Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy 

pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materialu. 

2) Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť 

a odstrániť stavebný materiál. 

3) Z pohrebiska je zakázané odstraňovať stavby ( staré kamene, platne, časti náhrobkov) bez 

upovedomenie prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

 

Čl. XVI. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta 

do zberných nádob na to určených na pohrebisku ( 1100 l kontajnery ). 

2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, 

ktoré sú umiestnené na cintoríne. 

3) Za odvoz komunálneho odpadu zodpovedá správca cintorína, ktorý znáša aj náklad 

spojený s odvozom odpadu 

4) Do kontajnerov je povolené vyhadzovať: - zvyšky kvetinovej výzdoby 

                                                                              - nádoby od sviečok 

                                                                              - ozdobné predmety – poškodené 
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Čl. XVII. 

Cenník služieb 

1) Prenájom hrobových miest: 

 jednohrob    ......................... 10 € 

 dvojhrob       ........................  20 € 

 trojhrob        ......................... 25 € 

 urnový hrob ......................... 10 € 

 

 

Čl. XVIII. 

Pohrebná služba 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu. 

2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný: 

    a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska 

    b) nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas obratu pochovávania podľa dohody  

        s obstarávateľom pohrebu 

 

 

Čl. XIX. 

Záverečné ustanovenie 

1) Tento prevádzkový poriadok upravuje sankcie a priestupky v zmysle § 48 zákona číslo 

372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2) Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré  vzťahy na pohrebisku, v prípade 

ich vzniku bude prevádzkovateľ postupovať v zmysle zákona  číslo 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve. 

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový 

poriadok v obci Devičany  zo dňa 03. 12. 2009, ktorý bol schválený  VZN číslo 4/2009. 

4) Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku bol schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Devičanoch č. 10/2015 zo dňa 09.12.2015. 

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. 01.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Dana Lančaričová 

                                                                                                                           starostka obce 

 



 

 

 

 

              


