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Obecné zastupite stvo v Sklabini na základe ustanovenia § 6 zákona . 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ( alej len „zák. . 369/1990 Zb.“) a ustanovenia § 18
zákona . 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva pre územie obce Sklabi a toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
o prevádzkovaní pohrebiska a objektu Domu smútku
na území obce Sklabi a
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( alej len "VZN") upravuje pôsobnos obce Sklabi a, ako prevádzkovate a
pohrebiska ( alej len prevádzkovate ), práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikate ov a
právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s udskými pozostatkami a s udskými ostatkami a s prevádzkovaním
pohrebiska a návštevníkov pohrebiska.
2) Identifika né údaje prevádzkovate a pohrebiska:
Obec Sklabi a
sídlo: 038 03 Sklabi a 108
O:
00316881
§2
PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA
1) Prevádzkovate pohrebiska vykonáva:
a) uzatváranie zmlúv o nájme hrobového miesta a vyberá nájomné za nájom hrobového miesta,
b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
c) správu a údržbu pohrebiska,
d) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
e) prevádzku a údržba Domu smútku.
2) Prevádzkovate pohrebiska koordinuje a kontroluje innos dodávate ov pri:
a) výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávaní a innostiach s ním spojenými ako uloženie do chladiaceho zariadenia, úprava pred pietnym
uložením do rakvy, pietny akt a pod.,
c) vykonávaní exhumácie v súlade s §19 odsek 7 až 11 zákona .131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších
zmien a dodatkov.
3) Prevádzkovate pohrebiska rozhoduje o tom, na ktorom mieste má by pod a plánu pochované telo zosnulého.
4) Prevádzkovate pohrebiska je povinný umožni prevádzkovate ovi pohrebnej služby, ktorú si vyberá obstarávate
pohrebu, vstup na pohrebisko.
5) Na pohrebisku je zakázané umiest ova lavi ky a podobné doplnkové zariadenia a vysádza dreviny a kríky bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovate a pohrebiska.
6) Ak prevádzkovate pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti pri údržbe prenajatého hrobového miesta, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak sa tak nestane, urobí potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
7) Pohrebisko má vybudovaný Dom smútku, v ktorom sa vykonávajú ob ianske a cirkevné obrady.
8) Prevádzková doba pohrebiska je bez obmedzenia
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§3
PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA
1) Právo užíva hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovate om pohrebiska
(prenajímate om) a žiadate om (nájomcom). Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovate pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie udských pozostatkov alebo udských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neur itú a nesmie sa vypoveda skôr ako po uplynutí tlecej doby, t.j. 10 rokov.
2) Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užíva hrobové
miesto ur ené v nájomnej zmluve.
3) Nárok na prenájom hrobového miesta majú všetci ob ania obce Sklabi a, ktorí majú v obci trvalý pobyt. S ostatnými
záujemcami o nájom hrobového miesta, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, môže by zmluva uzatvorená len vtedy, ak
zosnulý alebo rodinný príslušník zosnulého má v obci trvalý pobyt a len so súhlasom obecného úradu.
4) Akéko vek zmeny údajov je nájomca hrobového miesta povinný oznámi prevádzkovate ovi pohrebiska (napr. zmena
adresy).
5) Prevádzkovate pohrebiska disponuje situa ným plánom pohrebiska, ktorý je dostupný verejnosti a na ktorom je
vyzna ené administratívno-správne delenie parciel a ísla hrobov. Evidencia hrobových miest je vedená elektronicky
v rozsahu stanovenom zákonom.
6) Poplatky za prenájom hrobového miesta sú uvedené v Prílohe . 1 tohto VZN.
§4
ZÁNIK PRÁVA NA PRENAJATÉ MIESTO, ZRUŠENIE HROBU
1) Prevádzkovate cintorína je povinný vopred upozorni nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené,
najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2) Prevádzkovate pohrebiska je povinný vopred písomne upozorni nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,
najmenej šes mesiacov predo d om, ke sa má hrobové miesto zruši .
3) Prevádzkovate pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na cintoríne znemož ujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4) Ak prevádzkovate pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 2) písm. a), b), musí so
súhlasom nájomcu zabezpe iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloži udské ostatky vrátane príslušenstva
hrobu na nové hrobové miesto.
5) V prípade vypovedania nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v ods. 2) písm. a), b), je prevádzkovate cintorína
povinný vopred písomne upozorni nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej tri mesiace predo d om,
ke sa má hrobové miesto zruši . Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku.
6) V prípade vypovedania nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v ods. 2) písm. c), a nájomca je známy, výpovedná
lehota uplynie do jedného roka odo d a doru enia výpovede. Prevádzkovate 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 sa opustenú vec a stáva sa majetkom obce.
7) V prípade vypovedania nájomnej zmluvy z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní
výpove nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo d a, odkedy
nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovate pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom
mieste s ozna ením, že ide o trojro né uloženie, po as ktorého sa môže nájomca prihlási ; po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec a stáva sa majetkom obce.
8) Ak prevádzkovate pohrebiska postupuje pod a odsekov 6) a 7) musí zabezpe
miesta so stru ným opisom stavu príslušenstva hrobu.

obrazovú dokumentáciu hrobového
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§5
CENNÍK NÁJOMNÉHO ZA NÁJOM HROBOVÉHO MIESTA A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V SÚVISLOSTI S POHREBOM
1) Cenník nájomného za nájom hrobového miesta a cenník služieb súvisiacich s pohrebom tvorí neoddelite nú Prílohu
. 1 tohto VZN.
§6
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATE A POHREBISKA
1) Prevádzkovate pohrebiska je povinný:
a) prevádzkova pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) zabezpe udržiavanie istoty a pravidelnej údržby komunikácii v priestore pohrebiska,
c) pravidelne vyváža objemový odpad na povolenú skládku odpadu,
d) zabezpe prevádzku a údržbu Domu smútku,
e) vykonáva celkový dozor na pohrebisku v zmysle tohto VZN,
f) vies evidenciu pohrebiska,
g) vybera cenu za prenájom hrobového miesta a vies o tom evidenciu,
h) vykonáva pravidelne údržbu zelene na pohrebisku,
i) zabezpe , aby toto VZN o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku bolo umiestnené na prístupnom
mieste verejnosti.
2) Prevádzkovate pohrebiska dáva súhlas na vykonávanie innosti pohrebných služieb a na realizáciu stavebných prác
súvisiacich s úpravou hrobového miesta. Prevádzkovate pohrebiska je oprávnený preruši alebo zastavi práce, ak
zhotovite porušuje ustanovenia tohto VZN alebo jeho innos by rušila pohrebný obrad.
§7
POVINNOSTI POHREBNÝCH SLUŽIEB
1) Pohrebné služby sú v priestoroch pohrebiska oprávnené:
a) kopa hroby;
b) pochováva do hrobov;
c) uklada urny do hrobov a urnových miest;
d) exhumova zotleté i nezotleté pozostatky;
e) zabezpe ova prevoz zosnulých;
2) Pohrebné služby môžu:
a) svoju innos na pohrebisku vykonáva iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovate a pohrebiska;
povolenie vydá prevádzkovate pohrebiska nájomcovi hrobového miesta (v prípade pochovania nájomcu
hrobového miesta osobe blízkej), do ktorého budú udské pozostatky alebo udské ostatky pochované;
b) používa Dom smútku a jeho príslušenstvo iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovate a pohrebiska.
3) Pohrebné služby sú zodpovedné:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie;
b) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej innosti;
c) za dôstojný priebeh pohrebu.
4) Pohrebné služby sú povinné:
a) dodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska a pokyny prevádzkovate a pohrebiska;
b) dodržiava rozmery hrobov;
c) dodržiava povinnosti vyplývajúce z § 10 tohto nariadenia.
§8
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
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b) užíva hrobové miesto pod a nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovate om pohrebiska
(prenajímate om) a žiadate om (nájomcom);nájomca nie je oprávnený da hrobové miesto do podnájmu,
c) písomne oznamova prevádzkovate ovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie
pod a § 17 ods. 4 písm. a) zákona . 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov;
d) udržiava poriadok na pohrebisku;
e) udržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pri om za hrobové miesto sa považuje miesto
na pohrebisku, ktoré je ur ené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny; hrobové miesto
musí by najmä o istené, odburinené a pokosené; na pohrebisku je zakázané skladova plastové a sklenené
nádoby, plechovky, demontované asti príslušenstva hrobového miesta a iné predmety; príslušenstvo
hrobového miesta musí by osadené tak, aby neohrozovalo návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové
miesta;
f) ozna

hrob menom pochovaného a rokom úmrtia.

g) bezodkladne zabezpe na vlastné náklady nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpe nos
prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy a majetok alších osôb,
h) realizova stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia prevádzkovate a pohrebiska v
rozsahu podmienok v om uvedených a za týmto ú elom písomne požiada prevádzkovate a pohrebiska o
vydanie písomného povolenia na vykonanie stavebnej úpravy hrobového miesta; týmto nie je nahradený súhlas
stavebného úradu, pokia je tento pod a osobitných predpisov potrebný.
i) pri realizácii stavebných prác na hrobovom mieste je nájomca hrobového miesta povinný riadi sa pokynmi a
podmienkami stanovenými prevádzkovate om pohrebiska a je povinný dodrža všeobecné podmienky z h adiska
ochrany zdravia a bezpe nosti pri práci; nájomca realizuje stavebné práce a aj odvoz odpadu vzniknutého po as
realizácie stavebných prác z pohrebiska na vlastné náklady; za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie, oprava
alebo obklad obruby, osadenie, oprava alebo výmena pomníka (t.j. náhrobného kame a), náhrobnej dosky (t.j.
platne), oprava alebo doplnenie textu na pomníku, na epitafnej doske alebo na platni, vybudovanie alebo oprava
urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky, brúsenie príslušenstva hrobového miesta; bez
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovate a pohrebiska nesmie nájomca hrobového miesta a ani
žiadna iná osoba vykonáva stavebné úpravy okolia hrobového miesta (betónovanie, pokladanie dlažby a pod.);
po ukon ení stavby je zhotovite povinný o isti okolie stavby;
j) bez súhlasu prevádzkovate a pohrebiska nie je prípustné odstra ova vybudované stavby.
§9
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV HROBOVÉHO MIESTA
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiava tento prevádzkový poriadok.
2) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachováva dôstojnos pohrebiska, sú povinní chova sa spôsobom
odpovedajúcim piete miesta a vo vz ahu k prevádzke pohrebiska sú povinní riadi sa pokynmi prevádzkovate a
pohrebiska.
3) Na pohrebisku nie je dovolené robi hluk, požíva alkoholické nápoje a iné návykové látky a pod ich vplyvom
vstupova na pohrebisko, odhadzova odpadky a iné veci mimo priestor na to ur ený (odpadkové koše), spa ova
trávu a iný odpad, uklada a skladova nádoby, náradie a iné predmety na pohrebisku, vodi a vo ne púš psov a
iné zvieratá, jazdi na bicykli, kor uliach, skateborde a iných športových prostriedkoch, poškodzova hrobové miesta,
zariadenia, objekty a zele a vykonáva iné innosti, ktoré nie sú vzh adom na charakter pietneho miesta obvyklé.
4) Svie ky a kahance možno na pohrebisku zapa ova len na hrobovom mieste a mieste na to vyhradenom tak, aby
nevzniklo nebezpe enstvo požiaru a poškodenia hrobových miest a vybavenosti pohrebiska.
5) Návštevníci pohrebiska, ktorí vykonávajú na pohrebisku stavebné a iné práce pre nájomcu hrobového miesta, sú
povinní riadi sa týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi prevádzkovate a pohrebiska a sú povinní dodrža
všeobecné podmienky z h adiska ochrany zdravia a bezpe nosti pri práci. Za iné práce sa považuje najmä o ista a
odburinenie hrobového miesta.
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6) Návštevníci pohrebiska, ktorí vykonávajú stavebné úpravy hrobového miesta sú pred vstupom na pohrebisko
povinní nahlási sa s povolením na úpravu hrobového miesta prevádzkovate ovi pohrebiska na obecnom úrade v
Sklabini. Návštevníkom pohrebiska, ktorí vykonávajú stavebné úpravy hrobového miesta je pohrebisko prístupné len
v pracovných d och v stanovenom ase.
7) Vstupova na pohrebisko motorovým vozidlom je dovolené len s písomným súhlasom prevádzkovate a pohrebiska, v
ktorom budú uvedené podmienky vstupu motorovým vozidlom.
8) Zakazuje sa akéko vek umiest ovanie ponúk a reklám právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikate mi a
fyzickými osobami vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.
9) Na pohrebisku je možné zdržiava sa len po as stanovenej prevádzkovej doby.
§ 10
SPOSOB UKLADNIA UDSKÝCH POZOSTATKOV A EXHUMÁCIA
1)

udské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest, kolumbárií (pokia sú zriadené).

2) Hrob na ukladanie udských pozostatkov musí sp
a)

nasledovné podmienky:

bka hrobu pre dospelú osobu a die a staršie ako 10 rokov musí by najmenej 1,6 m; pre die a mladšie ako
10 rokov najmenej 1,2 m, preh bený hrob musí ma h bku aspo 2,2 m,

b) dno hrobu musí leža najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bo né vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia by najmenej 0,3 m,
d) rakva s udskými pozostatkami musí by po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
minimálne 1,2 m,
e) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca a návštevníci pohrebiska, ktorí
vykonávajú úpravu hrobového miesta povinní dodrža podmienky stanovené prevádzkovate om v povolení
na úpravu hrobového miesta,
3)

udské ostatky musia by uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, t.j. 10 rokov.

4) Ak sa zistí, že udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane
pred ži na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
5) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uloži alšie udské pozostatky, ak je ich možné umiestni
nad úrove naposledy pochovaných udských ostatkov a vrstva u ahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude
najmenej 1 m.
6) Urny so spopolnenými udskými pozostatkami alebo udskými ostatkami možno uklada do existujúcich urnových
miest, hrobov alebo hrobiek. Vklad urny so spopolnenými udskými pozostatkami alebo udskými ostatkami do
hrobového miesta je nájomca povinný písomne oznámi prevádzkovate ovi pohrebiska pred uložením urny do
hrobového miesta.
9) Ak by alším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjs k ohrozeniu zdravia udí alebo kvality podzemnej vody, môže
pochovávanie zakáza príslušný orgán štátnej správy.
10) udské ostatky je možné exhumova na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora
b) na žiados obstarávate a pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávate pohrebu už nežije
c) na žiados obce, ak bola obstarávate om pohrebu
Náklady spojené s exhumáciou znáša ten, kto o u požiadal.
§ 11
SPOSOB NAKLADANIA S ODPADMI
1) Na pohrebisku je možné odpady uklada len na miesta na to ur ené (odpadové nádoby) a v súlade so zákonom o
odpadoch v platnom znení a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce Sklabi a o odpadoch.
6

Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z innosti stavebnej úpravy hrobového miesta
(budovania obruby, hrobky, at .) je povinný odstráni z pohrebiska na vlastné náklady.
2) Nie je prípustné prebyto ný stavebný materiál odklada do cintorínskych kontajnerov, ktoré slúžia výlu ne len na
objemový cintorínsky odpad.
§ 12
KONTROLA VZN
1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a Dom smútku vykonávajú
poverení zamestnanci obce Sklabi a a kontrolór obce.
§ 13
SANKCIE
1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je postihnute né v zmysle zákona . 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov .
§14
PRECHODNÉ USTANOVENIA
1)
-

Obec Sklabi a zabezpe í v lehote do 31.12.2016:
plán pohrebiska
evidenciu hrobových miest
podpis nájomných zmlúv s doterajšími užívate mi hrobových miest.

2) Ustanovenia tohto VZN týkajúce sa prenájmu hrobového miesta na základe nájomnej zmluvy sú platné pre terajších
užívate ov hrobových miest po podpise nájomnej zmluvy. V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy zo strany
užívate a hrobového miesta sa toto považuje za ukon enie užívania hrobového miesta zo strany užívate a a hrobové
miesto prechádza do správy obce Sklabi a.
3) Platbu za prenájom hrobového miesta v zmysle Prílohy . 1 tohto VZN zaplatia po podpise nájomnej zmluvy tí
doterajší užívatelia hrobových miest, ktorých doba užívania hrobového miesta presiahla obdobie 10 rokov ( na
základe dokladov o zaplatení poplatku za hrobové miesto, podkladov z matriky o uplynutí desa ro nej lehoty od
uloženia pozostatkov do hrobu a pod. )
§ 15
ZÁVERE NÉ USTANOVENIA
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenia musí by umiestnené na prístupnom mieste verejnosti.
2) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Sklabi a a na internetovej stránke obce Sklabi a v termíne od
27.10.2015 do 10.11.2015
3) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupite stvom v Sklabini d a 21.10.2015 uznesením . 18/18/10/2015.
4) Toto VZN nadobúda ú innos d a 01.01.2016.
V Sklabini, d a 27.10.2015
Július Ondrej
starosta obce
Prílohy:
Príloha . 1 – Cenník nájomného za nájom hrobového miesta a služieb poskytovaných v súvislosti s pohrebom
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Príloha . 1 – Cenník nájomného za nájom hrobového miesta a služieb poskytovaných v súvislosti s pohrebom

Cenník nájomného za nájom hrobového miesta a služieb poskytovaných
v súvislosti s pohrebom

1)

Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje na 10 rokov nasledovne:
- ob ania s trvalým pobytom v obci:
- jednohrob, urnové miesto
10,00 €
- dvojhrob
15,00 €
- trojhrob a viachrob
20,00 €
- ostatní ob ania
- jednohrob, urnové miesto
20,00 €
- dvojhrob
30,00 €
- trojhrob a viachrob
40,00 €
2) Ostatné služby súvisiace s pohrebom:
- zapoži anie smúto nej siene na obrad
- zapoži anie smúto nej siene na spev
- za chladiarenský box do 96 hodín
- reprodukovaná hudba pred pohrebom
- zvonenie (pred pohrebom a v de pohrebu)
- vyhlásenie úmrtia
- vyhlásenie pripomenutia úmrtia - ro né

10,00 €
3,00 €
15,00 €
5,00 €
3,00 €
0,00 €
0,00 €

V poplatku za prenájom hrobového miesta a poplatku za služby súvisiace s pohrebom nie sú zahrnuté služby, ktoré
vykonáva pohrebná služba. Výška ceny za ostatné služby, ktoré poskytuje priamo pohrebná služba a súvisia s
pochovávaním zosnulých, prípadne exhumáciou si pozostalí dojednávajú priamo u pohrebnej služby.
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