
 

Obecné zastupiteľstvo obce  Paňovce  na základe ust. § 18 ods.2 zákona č.131/2010 
Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len, „zákon o pohrebníctve“ )   a ust. § 4 ods. 3 písm. f) 
a g) zákona SNR č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov ktorým 
sa vydáva:  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2015 

 

O b e c   P a ň o v c e  
 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu  smútku  

 

 
 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

    Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno – 

technických zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých alebo ukladaniu ich 

spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby 

pohrebiská boli udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a 

aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.  

 

Čl. 2  

Základné pojmy 

 

Na účely tohto Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku (ďalej len „prevádzkový 

poriadok“) :  

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,  

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,  

c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 

uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) v 

urne na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste,  

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

e) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a 

štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstarávateľom a obstaráva pohreb  

f) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované  

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

rozptylová lúka a vsypová lúka,  

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

miesto na uloženie urny:  

 

1) prehĺbený hrob je hrobové miesto , ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch 

rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri 

ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uložených v spodnej rakve,  



2) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie 

dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami 

bezprostredne vedľa seba,  

ch) prenajímateľ hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebiska.  

 

Čl. 3 

Základné údaje o pohrebisku 

 

1) Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko a Dom smútku obce Paňovce.  

2) Umiestnenie pohrebiska : -  katastrálne územie : Paňovce  

                                              -  lokalita pohrebiska : Paňovce  par. č. 520 a 521  

                                              -  rozloha pohrebiska : 6327 m2  

                                              -  počet hrobových miest 413 

                                              - napojenie pohrebiska na inžinierske siete : pohrebisko je 

oplotené, napojené na vodovod z poľnohospodárskeho družstva, verejné osvetlenie na 

cintoríne nie je,  

                                            - vybavenosť pohrebiska : pohrebisko má vybudovaný dom 

smútku, ktorý je vybavený chladiacim zariadením v počte 1 ks, obradnou sieňou, skladom 

náradia, prístreškom.  

 

Čl. 4  

Prevádzkovanie pohrebiska 

 

1)  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:  
 a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 

 b) pochovávanie,  

 c) vykonanie exhumácie, výkopové práce a pochovávanie zabezpečujú pohrebné služby 

objednané pozostalými. Exhumácie vykonávajú pohrebné služby. Vytýčenie hrobového 

miesta na výkop hrobu v súlade s plánom pochovávania sa zabezpečuje cestou správcu 

pohrebiska.  

d) správu pohrebiska,  

e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,  

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,  

g) správu a údržbu domu smútku na pohrebisku – otváranie a zatváranie objektu podľa 

prevádzkového času a podľa potreby na požiadanie obstarávateľa pohrebu. Poskytovanie 

smútočnej siene so zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdaniu úcty pred samotným 

aktom pohrebu podľa cenníka schváleného obcou.  

 

2) Pohrebisko na území obce prevádzkuje obec Paňovce,  

 

3) Evidencia hrobových miest musí obsahovať :  

a)  meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky 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 hĺbky pochovania  

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

alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou  

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

osobu, názov obce , ak je nájomcom obec  

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

g) údaje o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského  



plodu.  

 

4) Viesť evidenciu o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal,  

Prevádzkovateľ pohrebiska má spracovaný pasport, ktorý obsahuje evidenciu hrobových 

miest. Na základe tohto pasportu si obstarávateľ pohrebu vyberie hrobové miesto. Pochováva 

sa do nových hrobov.  

 

Čl. 5  

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 
 

1) Prevádzkovateľ je povinný :  

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke 

mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku 

mŕtveho .Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, 

prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu 

činného v trestnom konaní. Ľudské pozostatky prevezme prevádzkovateľ po preukázaní 

splnenia podmienok uvedených v článku 5 bod 5 až 8 tohto prevádzkového poriadku,  

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

c) viesť evidenciu hrobových miest podľa článku 5 prevádzkového poriadku pohrebiska,  

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) písomne informovať nájomcu o:  

1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,  

2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto 

informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,  

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

primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva, na 

základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,  

h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v zmysle článku 7 – Výpoveď 

nájomnej zmluvy,  

i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zdržať 

sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne 

zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, písomne o takomto zásahu informovať nájomcu,  

j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku,  

k) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest a chodníkov, výsadbu, 

udržiavanie a polievanie zelene,  

l) nahlasovať požiadavku na vývoz smetných nádob umiestnených na pohrebisku,  

m) starať sa o poriadok v dome smútku,  

n) zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu,  

o) otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska ,  

p) chrániť pohrebisko pred zaplavením stavebnými a terénnymi úpravami.  
 

Čl. 6   

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 

 

1) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.  

2) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k 

ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.  



3) Zakázané je :  

a) upravovať ľudské pozostatky alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase  

úmrtia nakazená cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými 

horúčkami alebo inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami alebo ktoré sú vstave 

pokročilého rozkladu. Dokladom, ktorým sa preukáže, že mŕtvy v čase úmrtia bol nakazený 

nebezpečnou chorobou je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.  

b) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od 

úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení  

c) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované 

rádioaktívnymi látkami po radiačnej havárií alebo nehode bez posudku RÚVZ alebo v 

rozpore s týmto posudkom.  

d) pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku  

 

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

mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k 

úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej k.ú. sa ľudské 

pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila nemožno spopolniť.  

 

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

hodín od úmrtia, nie však pre 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 ods. 4 písm. h). Ak pitva 

bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok 

uvedených v osobitnom predpise.  

 

6) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa ods. 1 povinná bezodkladne oznámiť 

jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo 

konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 

dní odo dňa oznámenia úmrtia oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo 

súhlas na ich pochovanie na území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať.  

 

Čl. 7  

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 

  

1) O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zomrelého rozhoduje obec.  
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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 

2,2m ,  

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

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 minimálne 1,2 m. 

2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej 

doby  

      a) dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania. 

      b) dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 15 rokov od pochovania.  

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 rakvou bude najmenej 1 meter.  



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 ostatky pred hlodavcami. 

 5)  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na :  

a) príkaz sudcu alebo prokurátora,  

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo 

ak obstarávateľom pohrebu bola obec. 

6) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 5 musí mať písomnú formu 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,  

e) ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odst 5 nevyhovie, rozhodne o nej súd.  

7) Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 

 a) obstarávateľa pohrebu alebo 

 b) osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bola obec 

8) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 7 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:  

a) súhlas nájomcu hrobového miesta,  

b) súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, 

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené. 

9) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.  

10) Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť 

uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.  

 

Čl. 8 

Nájomná zmluva 

 

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa 

preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o 

užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný 

doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, 

že má právo hrobové miesto užívať.  

 

2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu 

iba prevádzkovateľ pohrebiska.  

 

3) 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 na 

pohrebisku. 

 

4) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť, pri uložení ľudských pozostatkov 

do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, 

je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.  

 

5) Nájomné odvádza prevádzkovateľovi pohrebiska obci Paňovce 

  



6) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 

zmluvy blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.  

 

Čl. 9 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak :  

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 

dobu,  

b) pohrebisko zruší,  

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

 

2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 

písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na náklady obce 

preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.  
 

3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu:  

a) na vypovedanie zmluvy najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto 

zrušiť,  

b) že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím 

tejto lehoty.  

 

4) Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 

obvyklom na pohrebisku.  

 

5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 

písm. c) , je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 

lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené .Výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, 

doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby do tejto lehoty odstránil 

príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa 

príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.  

 

6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na 

pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, kedy nebolo nájomné zaplatené.  

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na 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.  

 

7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 5 a 6 , musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

 

 

Čl. 10 . 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:  

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,  

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  

c) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie,  



d) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových miest,  

e) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta, vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,  

f) budovať akékoľvek stavby alebo úpravy existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, 

rámu) len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.  

 
2) Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.  

 

3)Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ 

pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.  

 

ČL. 11 

Práce na pohrebisku 

 

1) Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie 

lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným 

súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje obec Paňovce. 

  

2) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

3) Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového 

miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

Čl. 12   

Stavebné úpravy hrobových miest 

 

 

1) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:         
jednohrob/hrobka/ dospelého: 110 x 245 cm  

dvojhrob : 210 x 245 cm 

trojhrob : 310 x 245 cm  

pre jednohrob rakvy nad sebou 100 x 220 x 250  

pre dvojhrob rakvy nad sebou 210 x 220 x 250  

detský hrob ( dieťa do 6 rokov): 80 x 140 cm  

detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm  

pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm.  

 

2) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.  

 

3) Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.  

 

4) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná. 

  

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

potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie 

je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.  

 

6) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 

prebytočný stavebný materiál.  



7) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované 

stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.  

 

Čl. 13  

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.  

2) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické 

nápoje a omamné prostriedky, vodiť psov, robiť hluk, vykrikovať, poškodzovať pomníky, 

zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň.  

3) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok. 

4) Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených. Na 

pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.  

5) Svetlá na pohrebisku je možné rozsvietiť len ak sú umiestnené vo svietidlách alebo voľne 

počas prítomnosti návštevníka. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch 

rozsvecovanie svetiel obmedziť, prípadne zakázať.  

 

ČL. 14  

Prístup na pohrebisko 

 

1) Pohrebisko je prístupné pre verejnosť:  

v období od 01.04. – 30.09. denne od 08 .00 – do 20 .00 hod.,  

v období od 01.11. – do 31.03. denne od 08:00 do 18:00 hod.,  

v deň Pamiatky zosnulých t.j. v čase oktávy od 07:00 – 21:00 hod.,   

Každý návštevník je povinný pred určenou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného 

upozornenia.  

2) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko 

vchádzať iba na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou 

zdravotne postihnutých občanov a motorového vozidla pohrebných služieb zabezpečujúcich 

pohreb.  

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

požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.  

4) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas 

pracovných hodín prevádzkovateľa. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

5) Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských 

ostatkov, po splnení podmienok uvedených v čl. 4 písm.1) a) nepretržite.  

 

Čl. 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 hrobu podľa 

odseku 1, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý 

pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.  

 

 

 



Čl. 16  

Zrušenie pohrebiska 

 

1) Pohrebisko môže zrušiť len obec Paňovce . Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej 

doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.  

2) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 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 zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a 

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

inom pohrebisku.  

4) Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko 

zrušilo, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku. 

5) Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky /NKP/ sa môžu zrušiť 

len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia 

hrobu alebo hrobky za NKP. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností 

obce sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.  

6) Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 

pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci.  

 

ČL. 17 

Priestupky 

 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto : 

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi RÚVZ ,že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený 

nebezpečnou chorobou 

b) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska , ktoré sa týkajú nájomcu 

hrobového miesta uvedené v čl. 9 písm. a, 

c) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy uvedené v čl. 9 písm. b , 

d) neudržiava hrobové miesto v poriadku, 

e) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov , ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie, 

f) nezachováva dôstojnosť na pohrebisku. 

 

2) Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z. možno uložiť blokovú 

pokutu do výšky 66 € . 

 

3) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce . 

 

Čl. 18  

Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku 

 

1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonávajú poslanci, hlavný 

kontrolór, obecný úrad .  

 

 

 

 

 

 



Čl. 19 

Nakladanie s odpadmi 

 

1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a 

návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku do veľkoobjemového 

kontajnera v areáli pohrebiska.  

2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.  

3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.  

4) Čistenie areálu pohrebiska, údržbu zelene, údržbu a čistenie domu smútku, obradnej 

miestnosti a jej príslušenstva zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.  

 

Čl. 20  

Cenník služieb 

 

 

1.Nájom za hrobové miesto :  

a) nájom za hrobové miesto na jeden hrob na dobu 10 rokov    17,00 € 

b) nájom za schránku na uloženie urny na 10 rokov     17,00 € 

c) nájom za hrobové miesto k postaveniu hrobky na dobu 10 rokov  70,00 € 

d) nájom za hrobové miesto pre cudzieho občana na 20 rokov jednorázovo 100,00 € 

e) prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý deň zač. deň 07,00 € 

f) zverejnenie pohrebu v miestnom rozhlase      02.00 €  

g) hudba – magnetofónová v DS        02,00 € 

h) cintorínsky poplatok, DS         04,00 € 

 

Čl. 21  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok verejne prístupný na 

mieste obvyklom na pohrebisku.  

 

2) Týmto VZN o prevádzkovaní pohrebiska 2/2015 sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska  

zo dňa 04.10.2007  

 

3) Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Paňovciach 

dňa 23.09.2015 a nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.  

 

4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 08.10.2015  

 

 

 

 

         Ing. Rozália Juhászová 

              starostka obce 


