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Obecné zastupiteľstvo v Štítniku v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) s poukazom na 

ustanovenie § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov vydáva toto: 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štítnik 

č. 1/2020 

ktorým sa schvaľuje 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 

obce Štítnik 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

a) Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádzajú zo zákona č. 131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve v znení neskorších predpisov a upravujú prevádzkovanie pohrebiska na území obce 

b) Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko v obci Štítnik na 

prevádzkovateľa pohrebiska, pohrebnú službu, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, 

poskytovateľov pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

 

Článok 2 

Identifikačné údaje 

Pohrebisko: Štítnik 

Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Štítnik 

Sídlo: Námestie 1. mája 167, 049 32  Štítnik 

Štatutárny zástupca: Ladislav Belányi, starosta obce 

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Štítnik 

IČO: 00328871 

 

Článok 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

         Obec ako zriaďovateľ spolu s pohrebnou službou na pohrebisku poskytuje tieto služby: 

a) Vykopanie a zasypanie hrobu 

b) Vykonanie exhumácie 

c) Prevádzkovanie chladiaceho zariadenia 

d) Vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska 

e) Správu a údržbu pohrebiska 

f) Správu domu smútku 

g) Údržbu komunikácií a zelene pohrebiska 
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Článok 4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto v estetickom a vzhľadovom stave, dodržiavať 

ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta. 

2. Nájomca je ďalej povinný: 

a) Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 

b) Udržiavať prenajaté hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 

c) Písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie 

d) Udržiavať poriadok na pohrebisku 

e) Neodhadzovať odpadky, a ani inak neznečisťovať odpadmi 

 

3. Ak zriaďovateľ pohrebiska zistí vyššie uvedené nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, 

písomne vyzve nájomcu, aby tieto nedostatky v lehote do 30 dní od doručenia upozornenia odstránil. 

Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo hrozí iné nebezpečenstvo z omeškania, 

zriaďovateľ pohrebiska urobí opatrenia na náklady nájomcu. 

4. Ak nájomca nedbá o prenajaté hrobové miesto a nedostatky sa pravidelne opakujú, zriaďovateľ 

pohrebiska je po troch písomných upozorneniach oprávnený prenájom hrobového miesta s nájomcom 

predčasne zrušiť. 

 

Článok 5 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska a čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku 

pohrebiska a zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 

2. Na pohrebisku je zakázané odhadzovať odpadky, vodiť psov, jazdiť na motocykloch, robiť hluk, 

svojvoľne zasahovať do zariadení pohrebiska a pod. 

3. Nepotrebné predmety a odpadky z hrobov sa môžu odhadzovať len do vyhradených nádob 

umiestnených na pohrebisku. 

4. Pohrebisko je verejnosti prístupné: 

5. • v letnom období (1. apríl - 30. september) od 8:00 hod. do 21:00 hod. 

    • v zimnom období (1. október - 30 marec) od 8:00 hod. do 19:00 hod. 

    • v období sviatku Pamiatky zosnulých a Vianočných sviatkov bez obmedzenia 

6. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného 

upozornenia pohrebisko opustiť. 

 

Článok 6 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských ostatkov a 

plán hrobových miest 

 

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 a prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m. Pre potratený ľudský 

plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m. 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
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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, 

e) rakva alebo viacero rakiev uložených do hrobky musia byť zabezpečené pred únikom zápachu do 

okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky pred hlodavcami, 

f) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí 

splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5m a uchováva ju najmenej do 

uplynutia tlecej doby. 

2. Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest. 

 Detský hrob     100 x 140 cm 

 Jedno hrob       160 x 250 cm 

 Dvoj hrob        240 x 250 cm 

 Troj hrob         320 x 250 cm 

 Urna podľa rozmerov  časti urnového miesta 

 

3. Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v ods. 1 písm. c) 

 

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

    Tlecia doba je 10 rokov. 

 

5. 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. 

 

6. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

 • príkaz sudcu alebo prokurátora 

 • žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo 

obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

 

7. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva zriaďovateľovi pohrebiska a musí obsahovať: 

 • vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred    

 uplynutím tlecej doby, 

 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 

 • nájomnú zmluvu vydanú zriaďovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na 

 inom pohrebisku, 

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky preberie. 

 

8. Ak zriaďovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd. 

 

9. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný režim upravený zákonom č. 

130/2005 Z.z. o vojnových hroboch. 
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Článok 7 

Správa a údržba 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a prevádzkovateľa pohrebnej služby 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

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

- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení 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) prevádzkovateľ 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 chorobou 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) 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. 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska je 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 alebo miesta na hrobky (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, 

prostredníctvom pohrebnej služby, 

l) značiť hrobové miesta, 

m) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska. 

n) Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

o) Umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko a vykonanie pohrebnej služby 

podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, 

p) Umožniť pracovníkom kamenárskych služieb vstup na pohrebisko za účelom vykonania prác 

súvisiacich s opravou a výstavbou hrobových miest. 
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Článok 8 

Povinnosti pohrebných služieb 

 

a) Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebných služieb vstup na pohrebisko a 

do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 

pohrebu. 

b) Pohrebná služba si prenajíma dom smútku a chladiace zariadenia na základe písomnej objednávky s 

prevádzkovateľom pohrebiska. 

c) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

d) Prevádzkovateľ pohrebnej služby na základe zmluvy s obstarávateľom pohrebu zabezpečuje 

vykopanie hrobu, zasypanie hrobu, prípadne vykonanie exhumácie za dodržania podmienok 

stanovených prevádzkovateľom pohrebiska. 

 

Článok 9 

Evidencia pohrebiska 

 

Evidencia pohrebiska sa člení na: 

1. evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje: 

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

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo 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 dátum miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba alebo názov obce, 

ak je nájomcom obec, 

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu, 

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo 

pamätihodnosť obce či ide o vojnový hrob, 

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. 

2. evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o: 

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

b) zrušení pohrebiska. 

 

Článok 10 

Nájom hrobového miesta a výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy , ktorá sa uzatvára na dobu 

neurčitú a nájomnou zmluvou zriaďovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné užívať 

hrobové miesto. 

2. Nájomná zmluva sa uzatvára na obecnom úrade v Štítniku. 

3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, avšak nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí 

tlecej doby. 

4. Nájomca pri uzavretí nájomnej zmluvy udeľuje súhlas, podľa zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane 

osobných údajov, v znení neskorších predpisov, na spracúvanie svojich osobných údajov 

prenajímateľom pre účely vedenia evidencie pohrebiska. 



 

 

7 

5. 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 doručí písomnú 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. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska podľa situačného plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných miest a 

možností pre ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané miesto a 

nebolo obnovené. 

7. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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. 

 

 

8. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste, vykonať stavebné 

úpravy, ohradiť hrobové miesto ohrádkou, osadiť lavičky k hrobovému miestu alebo uskutočniť 

výsadbu príp. výrub stromov a kríkov na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska. Nájomca je povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa písomný súhlas na 

vykonanie prác s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Osoby, ktoré na pohrebisku 

vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

9. Zriaďovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisko znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b) sa pohrebisko zruší, 

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

10. Ak zriaďovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 7 písm. a) a b) j 

povinný so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto na vlastné náklady. V ostatných 

prípadoch vypovedania nájomnej zmluvy je zriaďovateľ pohrebiska povinný postupovať podľa § 22 

zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

11. Cena prenájmu hrobového miesta je stanovená za jedno hrobové miesto všeobecne na 10 rokov vo 

výške: 20,- €. 

Článok 11 

Starostlivosť o prenajaté miesto 

 

1. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. Hrobové 

miesto a jeho bezprostredné okolie musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych 

nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby. 

2. Ak nájomca zanedbá starostlivosť o prenajaté hrobové miesto a v primeranej lehote neodstráni 

nedostatky v starostlivosti zistené prevádzkovateľom pohrebiska ani po jeho výzve na odstránenie 

nedostatkov, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu hrobového 

miesta. 

3. Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto nesmie ísť na úkor vzhľadu okolitých hrobov a poriadku 

na pohrebisku vo všeobecnosti. 

 

 

 

 



 

 

8 

Článok 12 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

Odpad, ktorý vzniká prevádzkovaním pohrebiska na území obce 

1. Štítnik podľa prevádzkového poriadku, je komunálny odpad. Odpad vzniknutý pri údržbe 

hrobového miesta je návštevník pohrebiska povinný uložiť do veľkokapacitného kontajnera 

umiestneného v priestore pohrebiska. 

2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vhadzovať biologicky nerozložiteľný odpad. 

3. Zberné nádoby umiestnené pri vstupe na pohrebisko slúžia na uloženie separovaného odpadu - skla 

a plastu, pochádzajúcich zo sviečok alebo iných produktov slúžiacich výlučne pre hrobové miesto. 

K týmto nádobám je zakázané voľne ukladať odpad, ktorý je určený veľkoobjemový kontajner. 

4. Komunálny a separovaný odpad z domácností je zakázané ukladať do kontajnerov umiestnených na 

pohrebisku. 

5. Bioodpad z údržby pohrebísk likviduje prevádzkovateľ pohrebiska. 

6. Náklady na odstránenie odpadu znáša prevádzkovateľ pohrebiska. 

7. Nájomca hrobového miesta je po skončení stavebných prác na príslušenstve hrobu vyčistiť aj okolie 

hrobového miesta. Stavebný odpad je zakázané odkladať do veľkoobjemového kontajnera alebo 

zberných nádob. 

8. Spaľovať odpad je zakázané. 

Článok 13 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

nájomcu hrobového miesta, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 

d) písomne neoznámi zriaďovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 

evidencie, 

e) neudržiava poriadok na pohrebisku, 

f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

návštevníkov, 

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska. 

2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 

3. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov možno 

uložiť pokutu 663 €, blokovú pokutu do výšky 66 €. 

4. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá Obec Štítnik. Výnos z 

pokút je príjmom rozpočtu obce. 
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Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce 

Štítnik zo dňa 16.04.2012. 

2. Toto VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska, bol schválený 

obecným zastupiteľstvom dňa............................ uznesením č. ............................ 

 

 

 

 

       Ladislav Belányi 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 


