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Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve v platnom znení

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2021
o pohrebníctve,
ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Brzotín

Článok 1

Úvodné ustanovenie
Obec Brzotín týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska Obce Brzotín, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN.

Článok 2

Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Obec Brzotín určuje práva
a povinnosti správcu pohrebiska, práva a povinnosti prevádzkovateľov pohrebnej služby, práva
a povinnosti občanov a návštevníkov pohrebiska tak, aby boli v súlade s platnými predpismi,
ktoré upravujú postup pri úmrtí, prevoze a pochovávaní zomrelých a údržbe hrobových miest.
Článok 3

Rozsah platnosti
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku na území
obce Brzotín.
2. Správu pohrebiska a domu smútku vykonáva obec Brzotín samostatne prostredníctvom
určeného správcu, ktorý má na túto činnosť oprávnenie.
Článok 4

Základné pojmy
1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3. Počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste
úmrtia a príprava na prepravu
4. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava
od momentu smrti po pochovanie.

5. Zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava
a opätovné pochovanie.
6. Úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy.
Zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša
7. Balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných
zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom
8. Konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj
posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom
9. Konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú.
10. Transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov
11. Transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné
12. Preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom, okrem
spopolnených ľudských pozostatkov, ktorá je potrebná medzi úmrtím a pochovaním
13. Miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas
pohrebného sprievodu
14. Pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce
15. Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej
lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom
mieste.
16. Opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta
pochovania na iné miesto
17. Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne
spojený s obradom.
18. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
19. Krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení a priestorom
na pohrebný obrad
20. Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
21. Pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.
22. Cintorín je pohrebisko určené na pochovanie.
23. Kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom
24. Urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov do zeme
25. Urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme.
26. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu,
hrobky alebo miesto na uloženie urny.
27. Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
28. 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 uloženými v
spodnej rakve.

29. Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami bezprostredne vedľa seba.
30. Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý
slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa
rakva nezasypáva zeminou.
31. Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.
32. Skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky
odstraňuje.
33. Služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom
a služby spojené s údržbou hrobového miesta
34. Pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich
pochovaním, počas pohrebného sprievodu, pohrebného obradu a pri ich pochovávaní
a s ľudskými ostatkami počas exhumácie až do ich opätovného pochovania
35. Poverená pohrebná služba je pohrebná služba poverená obstarávateľom pohrebu
zabezpečiť činnosť podľa §8 ods.2
36. Ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne
Článok 5

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k
ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho pochovať ihneď, to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní. Ľudské
pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia,
okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 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.
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na území ktorej došlo k úmrtiu.
Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území
sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila nemožno
spopolniť.
Potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, časti tela alebo orgány odňaté živým alebo
mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné,
preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia
spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.
Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou sa
musia uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.
Lekár, ktorý vykonal obhliadku mŕtveho tela musí oznámiť túto skutočnosť regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou
chorobou telefonicky, elektronickou poštou alebo kuriérom.
Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami je zakázané vykonávať
činnosti uvedené v § 4 ods. 1 písmena a ) až f) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je 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 z Ministerstva zahraničných vecí SR alebo príslušnej
diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym
príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas na
ich pochovania na území SR, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí obec.
Článok 6

Prevádzkovanie pohrebnej služby a správa pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.
2. Náplň činnosti, podmienky prevádzkovania a iné náležitosti súvisiace s predmetom
podnikania upravuje §8 a §9 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
3. Povinnosti správcu pohrebiska a domu smútku sú upravené v prevádzkovom poriadku
pohrebiska.
Článok 7

Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Pre prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov platia ustanovenia § 6 a § 7 zákona
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Článok 8

Zriadenie pohrebiska
1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť
pochovávanie na pohrebisku inej obce.
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na
tento účel zriadenej alebo prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Povinnosti správcu pohrebiska a domu smútku upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku obce Brzotín.
4. Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
5. Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov.
6. 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.
7. Ak majú byť súčasťou pohrebiska hroby aj hrobky, zriaďovateľ pohrebiska je povinný
predložiť aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je
vhodný na taký spôsob pochovávania. Orgán štátnej vodnej správy má v územnom konaní
o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju
pôsobnosť pri ochrane vôd.
8. 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 správcu pohrebiska a domu smútku.
9. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú
povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s
pohrebníctvom.
10. Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie príslušníkov cirkví, ktorým vnútorné
predpisy neumožňujú pochovávanie ľudských pozostatkov na pohrebisku. Prevádzkovanie
neverejného pohrebiska nesmie ohroziť verejné zdravie a podlieha štátnemu zdravotnému
dozoru. Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona
(okrem § 19ods.1 písm. c).

Článok 9

Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska a domu smútku,
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Článok 10

Prevádzkový poriadok pohrebiska
1. Správca pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
2. Správca pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti správcu pohrebiska a osôb vykonávajúcich činností, potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a obradných siení, ak je taká úprava potrebná,
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
g) dĺžku tlecej doby
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska
i) spôsob nakladania s odpadmi,
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
k) cenník služieb.
4. Ak pohrebisko prevádzkuje obec prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska,
informácie o tejto skutočnosti sa uvedú v prevádzkovom poriadku pohrebiska s uvedením
mena, priezviska a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, obchodného mena a sídla, ak
ide o právnickú osobu.
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
pohrebisku.
6. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje správca pohrebiska súhlas
Obecného zastupiteľstva obce Brzotín.
Článok 11

Povinnosti správcu pohrebiska
1. Správca pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania
trestného činu, správca prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu
činného v trestnom konaní,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

c) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods.4 písm. a) 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 pohrebnom obrade umožniť
účasť
cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené, o 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 ustanovenej 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.
Článok 12

Evidencia hrobových miest a pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste
uložené,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských 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, adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
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 alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
Článok 13

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
Je bližšie popísaná v prevádzkovom poriadku pohrebiska.

Článok 14

Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku za
nájom.
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 na pohrebisku.
3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného
roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Správca 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 zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je správca pohrebiska povinný vopred písomne informovať
nájomcu.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a písomne
oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest.
6. Poplatky za prenájom hrobového miesta vyberá na základe nájomnej zmluvy správca
pohrebiska a domu smútku. Poplatky sú príjmom obce.
7. Výška poplatkov za prenájom hrobového miesta na pohrebisku, výška poplatkov za ďalšie
služby ako je poskytnutie chladiaceho zariadenia je upravená v Prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku v obci Brzotín, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN a je jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
Článok 15

Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Správca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Ak správca pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm.
a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. V tomto
prípade je správca pohrebiska povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi
najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa
adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
3. Ak správca 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; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
4. Ak správca pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Správca pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z
hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

5. Ak správca 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, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Správca pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom 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.
6. Ak správca pohrebiska postupuje podľa odseku 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
Článok 16

Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len
z dôvodov uvedených v § 20 ods. 1 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve alebo z dôvodu
verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy; verejný záujem
musí byť riadne odôvodnený.
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 miesto
na inom pohrebisku.
4. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
5. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa môžu
zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení
vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky
evidované v zozname pamätihodnosti obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase
obce Brzotín.
6. Zrušenie vojnových hrobov upravuje zákon 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení
neskorších predpisov.
Článok 17

Odborná spôsobilosť
1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie pohrebiska
je potrebná odborná spôsobilosť, ktorá sa získa po absolvovaní odbornej prípravy
v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
2. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Článok 18

Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, ktorý nedodržiava ustanovenia § 32
odseku 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a),
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b),
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm.
c),
d) písomne neoznámi správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa § 24 písm. d),
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e),

2.
3.
4.
5.
6.

f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov podľa § 25 písm. a),
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b).
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.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č.372/1990 Zb.z. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Iné správne delikty určuje § 33 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Článok 19

Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené.
2. Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na
pozemku vo vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia
účinnosti tohto zákona (do 1. novembra 2015 )obci písomne neoznámila, že chce
pohrebisko prevádzkovať sama, oprávnenie prevádzkovať pohrebisko obci zostáva
zachované.
3. V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré
boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené
v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005.
Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred l. novembrom 2005
zostanú zachované.
4. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť bola podľa doterajších predpisov
obmedzená na dobu určitú, sa menia na dobu neurčitú.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 1/2021 bolo prerokované na XIX. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Brzotíne
dňa 05.05.2021. Nadobúda účinnosť od 20.5.2021, pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 1/2021 sa ruší VZN č. 3/2013 o správe
a prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Brzotín, schválené uznesením č.
176/2013 zo dňa 11.03.2013 a dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu
smútku na území obce Brzotín, schválené uznesením č. 79/2015 zo dňa 24.9.2015

Starosta obce

Príloha č. 1
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
POHREBISKA A DOMU SMÚTKU NA ÚZEMÍ OBCE BRZOTÍN
Článok I.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku
Prevádzkovateľ:
Sídlo:
IČO:

Obec Brzotín
Máriássyho námestie č. 167
00594768

Článok II.
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať pri
prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a
zákonom NR SR č. 103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Úcta k pamiatke zosnulých prikazuje, aby pohrebiská, Dom smútku a obradné miestnosti boli
udržiavané v stave zodpovedajúcom ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní
dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
3. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Brzotín, nachádzajúce sa v
katastrálnom území Brzotín. Súčasťou pohrebiska je aj Dom smútku.

Článok III.
Rozsah služieb poskytovaných správcom pohrebiska a domu smútku
Služby poskytované správcom pohrebiska:
- údržba zelene a drevín,
- technická údržba pohrebiska,
- údržba komunikácií,
- drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska,
- otváranie a zatváranie domu smútku podľa potreby,
- poskytnutie domu smútku so svojim zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdanie úcty
pred samotným aktom pohrebu,
- poskytnutie chladiaceho zariadenia v dome smútku k dočasnému umiestneniu zomrelých až
do doby konania obradu podľa cenníka schváleného obcou,

Článok IV.
Povinnosti správcu pohrebiska a domu smútku
1. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, dodržaním
VZN obce o pohrebníctve a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
2. Viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č.131/2010 Z.z.

3. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohreb.
4. Vykonať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 ods. 8 zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
5. Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
6. Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods.3 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
7. Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
8. Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22. zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
9. Nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10. Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
11. Umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ
pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných
obradov a pochovávania určeným správcom pohrebiska.
12. Prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania
trestného činu, správca prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu
činného v trestnom konaní.
13. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení
rakvy pred pochovaním.
14. Písomne informovať nájomcu o :
- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak je známa jeho adresa, súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
15. Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného
zdravotníctva. Na základe posudku následne upraviť Prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Brzotín.
16. Udržiavať priestory a okolie domu smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim údržby
a čistoty a vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia.
17. V objekte domu smútku priebežne dopĺňať dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov i toaletných potrieb. Vybaviť dom smútku lekárničkou prvej pomoci s
normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.
18. Zodpovedať za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia, ozvučenia.
19. Uzatvárať nájomné zmluvy o nájme hrobového miesta.

Článok V.
Úprava hrobových miest a stavby na cintoríne
1.
2.

Hrobové miesta sa upravujú spôsobom podľa pokynov a situačného plánu pohrebiska.
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby

3.
4.

5.
6.
7.
8.

(hrobu, náhrobku, urnového miesta, hrobky, rámu) treba predchádzajúci písomný
súhlas správcu pohrebiska.
Pri povolení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi správcu
pohrebiska najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh používaného materiálu, ktorý
zabezpečí i vymeranie hrobového miesta.
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené
na susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so
súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a správcu pohrebiska.
Na prenajatých miestach oprávnené osoby, osoby im blízke alebo iné osoby môžu
vykonávať jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie,
vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno na prenajatých miestach len s
písomným súhlasom správcu cintorína. Správca ich môže odstrániť, ak narušujú
prevádzku cintorína lebo starostlivosť o hrobové miesto
Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby. Bez písomného súhlasu nie je dovolené vynášať časti náhrobkov,
hrobovú ozdobu, a iné.
V prípade nedodržania podmienok správcu pohrebiska je zhotoviteľ povinný odstrániť
nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady.

Článok VI.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný:
a)
dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu
hrobového miesta,
b)
užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c)
udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady , udržiavať a čistiť
priestor okolo hrobu.
d)
písomne oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
e)
udržiavať poriadok na pohrebisku.
f)
realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa
pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo
oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (platne) hrobového miesta, vybudovanie
alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže
a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca
alebo osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta ich nesmie opierať o príslušenstvo iných
hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich
uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie.

2.
Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve
užívateľa, aby tieto odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca tak
urobí sám na náklady oprávneného.
3.
Bez súhlasu správcu pohrebiska je zakázané vykonávať úpravy okolia hrobu ako je
dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo kríkov.
4.
Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety
s výnimkou nádoby na vodu.

Článok VII.
Všeobecné podmienky pre nájomcov hrobových miest
a návštevníkov pohrebiska
1.
Návštevníci pohrebiska a domu smútku, osoby, ktoré tam vykonávajú práce sú povinní
dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, chovať sa spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť
obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.
2.

Na pohrebisku a v dome smútku sa zakazuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

robiť hluk, výtržnosti,
fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet,
požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
odhadzovať odpadky mimo smetných nádob,
spaľovať trávu a iný odpad
vodiť, alebo vpúšťať psov a iné zvieratá,
jazdiť na bicykli (je však možné ísť popri bicykli) a iných podobných prostriedkoch
telefonovať počas pohrebných obradov,
ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia cintorína, domu smútku,
zhadzovať náhrobné kamene,
bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou,
popisovaním hanlivými nápismi a kresbami a pod.),
konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti,
deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.

l)
m)

3.
Sviečky a kahance je možné na pohrebisku zapaľovať len tak, aby po opustení
hrobového miesta nemohlo dôjsť k svojvoľnému rozšíreniu ohňa mimo zdroja svetla. V
odôvodnených prípadoch môže správca pohrebiska rozsvecovanie svietidiel obmedziť, resp.
celkom zakázať.
4.
Motorové a iné vozidlá, mimo vozidiel zabezpečujúcich pohrebný akt, môžu do
priestoru pohrebiska vchádzať len so súhlasom správcu
5.
Stromy a kríky na prepožičaných miestach je možné vysádzať len s písomným súhlasom
správcu pohrebiska. V rámci údržby pohrebiska jeho správca zabezpečí odstránenie suchých
kríkov a stromov
6.
Lavičky a podobné doplnkové zariadenia na pohrebisku je možné umiestňovať len
s písomným súhlasom správcu pohrebiska
7.
Cesty a uličky medzi hrobmi sa nesmú používať k inému účelu než komunikačnému
a nesmie sa obmedzovať ich priechodnosť
8.
Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnických a fyzických osôb vo
všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska
9.
Osoba vykonávajúca na pohrebisku kamenárske práce je povinná sa zahlásiť správcovi
pohrebiska pred začatím týchto prác. Správca pohrebiska vydá súhlas na predmetné práce. Za
každý realizovaný hrob/hrobka, obruba, náhrobok/, je povinná zaplatiť u správcu pohrebiska
paušálny poplatok vo výške ....... € v hotovosti. V prípade dvoj a viac hrobu sa tento poplatok
násobí príslušným počtom realizovaných hrobov. Uskladňovanie stavebného a iného materiálu,

potrebného pre vykonanie kamenárskych prác, na pohrebisku je povolené len v potrebných
množstvách na miestach, ktoré určí správca pohrebiska.
10.
Na pohrebisku je zabezpečený prívod vody. Výtokové stojany sú rozmiestnené na
pohrebisku v počte .... kusov. Voda nie je vhodná na pitie.

Článok VIII.
Vstup na pohrebisko
1.

Pohrebisko je verejnosti prístupné:
- V období od 1. mája do 30. septembra denne v čase od 7:00 hod do 20:00 hod
- V období od 1. októbra do 30. apríla denne v čase od 7:00 hod do 17:00 hod.
2.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.
3.
Otváranie a uzamykanie pohrebiska zabezpečí poverený zamestnanec obecného úradu

Článok IX.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
a plán hrobových miest
1.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:










hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,6 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m .
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu, zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.
ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do
uplynutia tlecej doby. Tleciu dobu určuje úrad podľa výsledkov geologického
prieskumu. Tlecia doba na pohrebisku v Brzotíne je 10 rokov.
pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude
najmenej 1m.
do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť urobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na príkaz sudcu alebo
prokurátora, na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Pochovávajúca plocha musí byť zachovaná v rozmeroch:

2.




pri jednotlivom hrobe max. 80 x 205 cm
pri detskom hrobe max. 50 x 100 cm
steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť široké 60 cm

Pri zhotovovaní rámu musia byť dodržané tieto rozmery:
 jednotlivý hrob 110 x 245 cm /vnútorná miera 80 x 205 cm/
 dvojhrob 220 x 245 cm /vnútorná miera 190 x 205 cm/
 trojhrob 330 x 245 cm /vnútorná miera 300 x 205 cm/

3.
Základy musia byť založené do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované so zreteľom na únosnosť
pôdy, základové murivo nesmie zasahovať do pochovávajúcej plochy. Predné a zadné hrany obruby
musia byť navzájom v rovnobežných priamkach pokiaľ správca pohrebiska nestanoví inak. Uskladnenie
stavebného materiálu na pohrebisku je povolené len na vyhradenom mieste, ktoré určí správca cintorína.
Texty a úpravy nápisov musia zodpovedať dôstojnosti a piete pohrebiska.

Žiadosť o exhumáciu 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, kde budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.

Článok X.
Podmienky pre zriadenie urnového miesta a miesta pre hrobky
1. Urnový háj je prírodným parkom.
2. Urny je potrebné ukladať do existujúcich urnových miest.
3. Každé uloženie urny do hrobu, hrobky alebo urnového miesta je nájomca povinný nahlásiť
správcovi pohrebiska.
4. Zriadenie nového urnového miesta /veľkosť a tvar epitafnej dosky/ je užívateľ povinný konzultovať
so správcom pohrebiska.
5. Hrobka je murovaná stavba, ktorá má pevné základy.



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.
zriadenie hrobiek sa môže uskutočniť len s písomným povolením správcu pohrebiska bez
nebezpečenstva vzniku úrazu osôb a škôd na okolitých hroboch.

Článok XI.
Vznik a zánik užívania 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 sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby /tj. minimálne 10 rokov/.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné
zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
4. 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 sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
7.

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
8.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov v odseku 7 písm. a) a b),
musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské
ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. Výpoveď nájomnej zmluvy v týchto
prípadoch je prevádzkovateľ pohrebiska povinný doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo
dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
9.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 7 písm.
c) je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú
bolo nájomné zaplatené.
10. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
11. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 7 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového
miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
12. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 7 písm. c) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ
pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o
trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej doby sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
13. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 10 a 11, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
14. Osobitnú kategóriu hrobov, tvoria hroby významných osobností celoslovenského významu,
regionálneho i miestneho významu, ako i hroby, ktorých náhrobné kamene majú umeleckú a
historickú hodnotu. Spomenutá kategória hrobov je označená ako významné hroby. Tieto hrobové
miesta sa nemôžu rušiť.

Článok XII.
Evidencia hrobových miest a pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať:








meno a 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 adresa miesta trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu, obchodné
meno,
sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
dátum uzavretia nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,



skutočnosť, či je hrob, hrobka, alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka,
 alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,
 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 zrušení pohrebiska.

Článok XIII.
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpady, ako suché kvety, vence, kytice, zbytky sviečok a kahancov ako i ostatné ozdoby
rôzneho druhu sa môžu ukladať len na mieste na to určenom, t.j. do kontajnerov, ktoré sa
nachádzajú v areáli pohrebiska.
2. Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál a
pod. si musí nájomca z pohrebiska odviezť a okolie hrobu vyčistiť.

Článok XIV.
Cenník poplatkov a služieb
1. Prenájom domu smútku (obradná miestnosť ).............................................. 6,70 €
2. Použitie chladiaceho zariadenia za každý i započatý deň .............................3,30 €
3. Ozvučenie ......................................................................................................3,30 €
4. Katafalk .........................................................................................................3,30 €
5. Prenájom hrobového miesta na dobu prvých 10rokov:
 jednohrob ..............................................................................16,60 €
 dvojhrob ................................................................................33,20 €
 trojhrob ................................................................................. 49,80 €
6. Prenájom hrobového miesta na ďalších 10 rokov
 jednohrob .............................................................................. 10,00 €
 dvojhrob .................................................................................20,00 €
 trojhrob ...................................................................................30,00 €
7. Prenájom urnového miesta na prvých 10 rokov............................................ 8,30 €
8. Prenájom urnového miesta na ďalších 10 rokov............................................5,00 €

Článok XIII.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie služby podľa
rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom prepravy ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov, prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
2.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a plán miest na pochovávanie vydaný
prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok XIV.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.
Správca pohrebiska vyvesí tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na
území obce Brzotín na vhodnom verejnosti prístupnom mieste.
2.
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť spolu so Všeobecne záväzným
nariadením č. 1/2021 o pohrebníctve

V Brzotíne, dňa 20.5.2021

MVDr. Tibor Garay
Starosta obce

