
 
 
 
 
 

Všeobecné záväzné nariadenie obce  Bystrička  
č. 4/2015 

ktorým sa schvaľuje 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 
 

Obce Bystrička 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Bystrička na základe §6 ods.1 a §4 ods.3 písm. f) , g) zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §18 ods.2 zákona č. 131/2010 
Z.z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bystrička . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh  VZN      -          Zverejnené dňa : 30.10.2015     Zvesené dňa : 2.12.2015  
                                    
Pripomienkovanie k návrhu :  2.12.2015 
 
Schválené  VZN  - č. 130/2015       Zverejnené dňa: 15.12.2015                     
Zvesené dňa : 31.12.2015 
 
VZN nadobúda účinnosť  dňa: 1.1.2016 



 
Identifika čné údaje 
Prevádzkovateľ pohrebiska:    Obec Bystrička , Bystrička 260, 03804 
IČO :                                           00 316 601 
Štatutárny zástupca:       Zdenka Maršalová - starostka   
Telefón :                                      905442622 , 043/4135151 
    

 
 
 

§ 1 
Rozsah platnosti 

 
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Bystrička, 

prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, 
poskytovateľov pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

2. V obci Bystrička je zriadené jedno pohrebisko - Cintorín obce Bystrička; katastrálne 
územie Bystrička, ktorého vlastníkom i prevádzkovateľom je obec Bystrička, ktorá je 
aj prevádzkovateľom Domu smútku a vykonáva  prevádzkovanie  pohrebiska 
prostredníctvom povereného zamestnanca obce na základe Osvedčenia o  odbornej 
spôsobilosti na prevádzkovanie Domu smútku a pohrebiska  vydaného v súlade so  
Zákonom  č. 131/2010 Z.z.  o pohrebníctve, ktoré tvorí prílohu  tohto prevádzkového  
poriadku. 

 
 

§ 2 
Pohrebisko 

 
1. Obec Bystrička má zriadené pohrebisko na svojom katastrálnom území, parcelné číslo 
169/1, výmera 12 244m. Jeho súčasťou je Dom smútku 
2. Dispozičné riešenie Domu smútku: 
 a)  Obradná miestnosť- vybavená stoličkami, katafalkom, ozvučená, nevykuruje sa 
 b)  Kancelária správcu 
 c)  Miestnosť pre chladiace zariadenie 
 d)  WC 
 e)  Technické zabezpečenie: 
  - vetranie je prirodzené 

- v Dome smútku sa nachádza samostatná miestnosť s chladiacim zariadením pre 2 
rakvy s teplotou chladenia 0°C až 5°C. 
- pri dlhodobom výpadku elektrickej energie (cca 5 hodín) správca upozorní na túto 
skutočnosť pohrebnú službu a tá zosnulého odvezie  do náhradného chladiaceho 
zariadenia 
 - zamestnanci majú vyčlenenú miestnosť, ktorá sa nachádza pri chladiacom zariadení, 
kanceláriu správcu, hygienické zariadenie, kde je WC a umývadlo 
- v Dome smútku nie je miestnosť pre úpravu zosnulého, nakoľko za úpravu zosnulých 
je zodpovedná pohrebná služba a do Domu smútku prichádzajú už upravení 
- Dom smútku sa upratuje mechanicky po pohrebe t.j. zametanie podláh a ich 
umývanie saponátovými a dezinfekčnými prípravkami, vysávanie v kancelárii 
správcu. Obradná miestnosť sa umýva po každom pohrebe dezinfekčnými 
a saponátovými prípravkami. 
- Chladiace zariadenie sa umýva raz týždenne riedeným prípravkom Savo + voda 
v pomere jedna k jednej. 



  f)  Objekt Domu smútku je napojený na inžinierske siete: 
- Pitná voda – Turvod 
- Kanalizácia – Turvod 
- Príprava teplej vody – prietokový ohrievač v sociálnom zariadení 
-  Osvetlenie – prirodzené i umelé 
-  Vykurovanie priestorov pre zamestnancov – elektrický ohrievač 
-  Areál pohrebiska – 2 hydranty na polievanie 

 
§ 3 

Dekontaminácia pracovných pomôcok a prostredia 
 
1.  Dekontaminácia sa vykonáva mechanickou očistou t.j. následnou dezinfekciou 
dezinfekčnými prostriedkami. 
2.  Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa 
pridá odmerané množstvo dezinfekčného prípravku, ktorý sa považuje za 100%. 
3. Dezinfekčné prostriedky sa pripravujú  vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. 
4. Pri dezinfekcii povrchov sa zachováva dvojetapový postup – najskôr mechanická očista, 
potom vlastná dezinfekcia. 1. a 2. Etapu možno spojiť za použitia vhodnej kombinácie 
dezinfekčných a saponátových – detergentných prostriedkov. Aj pri jednoetapovom postupe, 
pri použití dezinfekčných prostriedkov s čistiacim účinkom je vhodné vopred odstrániť hrubé 
nečistoty. 
5.  Musí sa dodržať potrebná /predpísaná/ doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku. 
6. Firma STERI CLEAN vykonáva dezinfekciu chladiaceho zariadenia a priestorov Domu 
smútku 4 krát v roku. 
 

§ 4 
Rozsah služieb poskytovaných v Dome smútku 

 
   1.  Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečuje správu Domu smútku a funkčnosť   
        chladiacich zariadení.  
         Dom smútku na pohrebisku slúži na: 

a)  dočasné uloženie ľudských pozostatkov v miestnosti vybavenej chladiacim     
                   zariadením, 

b)    vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov, 
c)    cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu, 
d)    Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného     

            obradu  alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. 
    

 
§ 5 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 

1.   Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 
a)  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b)  vykonanie exhumácie, 
c)  správu domu smútku 
d)  správu a údržbu pohrebiska, 
e)  správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku, 
f)  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
g)  zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu, 
h)  ochranu pohrebiska pred zaplavením. 

 



2.  Činnosti uvedené pod písm. a), b), zabezpečuje pohrebná služba podľa výberu   
obstarávateľa pohrebu v zmysle § 17, ods.6 zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.  

 
§ 6 

Pochovávanie 
 

1. O tom, v ktorom hrobovom mieste pohrebiska majú byť pochované ľudské pozostatky 
rozhoduje prevádzkovateľ po dohode s obstarávateľom pohrebu. 

2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 
96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené 
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov 
uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho 
pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské 
pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý 
súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu. 

3. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu, prehĺbeného hrobu, alebo 
hrobky na pohrebisku, uložením spopolnených ľudských pozostatkov, alebo ľudských 
ostatkov, alebo  uloženie urny s popolom na pohrebisku. Popol sa môže uložiť aj na 
inom mieste. 

 
§7 

Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu, prehĺbeného hrobu, hrobky, exhumácia 
 

1.  Práce súvisiace s vykopaním, zasypaním hrobu a vykonávanie exhumácie v plnom 
rozsahu vykonávajú zamestnanci pohrebnej služby v zmysle živnostenského zákona. 
2.  Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky : 
a)  hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160 cm  
b)  prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 220 cm 
d)  dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody 
e)  rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške 120 cm 
f)  bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30cm 
g)  predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi 
4.  Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest: 
a)  detský hrob 60x160cm 
b)  jednohrob 80x200cm 
c)  dvojhrob 160x200cm 
d) trojhrob 240x200cm 
e) hrobka 130x300cm a 200x300cm 
f)  urnové miesto 50x50cm 
5.  Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 
6. Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko je 10 rokov. 
7. 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 100cm. 
8. Ak ide o prehĺbený hrob, to znamená ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými 
pozostatkami do toho istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 220cm. 
9. 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 vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 
10. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na: 
- príkaz sudcu alebo prokurátora 



-príkaz orgánov činných v trestnom konaní 
- žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije, 
alebo obce ak bola obstarávateľom pohrebu. 
-žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle §19 
ods.8 zákona131/2010 Z.z. 
 
 

§ 8 
Evidencia pohrebiska 

 
1.Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá 
obsahuje: 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky 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, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú 
osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu, 
f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu 
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy 
h)  skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce 
podľa osobitého predpisu alebo či ide o vojnový hrob 
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu  prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje: 
a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b) údaje o zrušení pohrebiska  
 
 

 
 

§ 9  
Plán hrobových miest 

1. Pohrebisko obce Bystrička má 5 sektorov 
I. – III. sektor sú hrobové miesta 
IV. sektor sú urnové hroby 
V. sektor sú partizánske hroby 
2. plán pohrebiska je zverejnený na informačnej tabuli pri Dome smútku a tiež k dispozícii na 
obecnom úrade v Bystričke. 
 

§ 10  
Nakladanie s odpadmi 

 
1.Na pohrebisku je umiestnený jeden veľkokapacitný kontajner, ktorého vývoz zabezpečuje 
podľa potreby na svoje náklady prevádzkovateľ pohrebiska. 
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať zvyšky kvetinovej 
výzdoby, napadané lístie, trávu, nádoby od sviečok, poškodené ozdobné predmety. 
Komunálny a stavebný odpad je zakázané vyhadzovať do kontajnera. 
 
 
 
 

 



§ 11  
Cenník poplatkov 

 
1.  Poplatky za prenájom hrobového miesta na 10 rokov platné pre nájomcov, ktorí majú 
v obci trvalý pobyt  
 
jednohrob      10€ 
dvojhrob      20€ 
prehĺbený hrob     10€ 
detský hrob        7€ 
za vybudovaný urnový hrob    cena podľa nákladov + 10€ 
 
 
2. Jednorázové poplatky pre nájomcov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt + prenájom miesta na 
10 rokov 
 
Jednohrob      200€ +10€ 
Dvojhrob      400€ +20€ 
Prehĺbený hrob     200€ +10€ 
Za vybudovaný urnový hrob    cena podľa nákladov + 100€  + 10 € 
 
3.Poplatky za Dom smútku sú: 
 
občiansky pohreb      16,60 € 
cirkevný pohreb      13,30 €  
 
 

 
§ 12 

Poriadanie pohrebov 
 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorú 
si vyberá obstarávateľ pohrebu, vstup na pohrebisko. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa 
riadi platným Prevádzkovým poriadkom Domu smútku a pohrebiska .  
2. Občiansky aj cirkevný pohreb sa koná v sieni Domu smútku , ktorá je vhodne a dôstojne 
vyzdobená.  
3. Občianske obrady zabezpečuje ZPOZ obce Bystrička, podľa platných predpisov. 
4. Cirkevné symboly a rekvizity môžu byť do obradnej siene, prinesené len na dobu trvania 
cirkevných obradov.  

 
§ 13 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2. Nárok na hrobové miesto majú všetci občania obce Bystrička, ktorí majú v obci trvalý 
pobyt. 
3. S ostatnými záujemcami o hrobové miesto, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, môže byť 
zmluva uzatvorená len vtedy, ak rodinný príslušník zosnulého má v obci trvalý pobyt a len so 
súhlasom obecného úradu. 
4. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie však byť vypovedaná skôr, ako po 
uplynutí tlecej doby.  



5. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú blízke osoby 
nájomcu, ak je blízkych osôb viac, tak tá z nich, ktorá sa prihlásila ako prvá. 
6. Prevádzkovateľ 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 bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto 
pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný 
bezodkladne písomne informovať nájomcu. 
7. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta. Nikto 
nemá nárok na prepožičanie určitého miesta.  
8. Nájomca je povinný dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu, pod 
ktorým sa rozumie uvedenie mena, priezviska a rok narodenia a úmrtia zomrelého na 
epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríži osadenom do zeme v záhlaví hrobového 
miesta. 
9. Nájomca hrobového miesta 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 
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 
potrebné na vedenie evidencie u prevádzkovateľa pohrebiska 
e) udržiavať poriadok na pohrebisku 
f)  udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu 
k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom 
g) starať sa o bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta 
h) starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité 
hrobové miesta 
i) ukladať odpad do veľkokapacitného kontajnera okrem stavebného odpadu 
10. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na 
vlastné náklady, len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa. Pri stavebných úpravách 
a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa  povolenie na 
práce, s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením 
preukazuje prevádzkovateľovi  pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ 
nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť 
začatie i ukončenie prác. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta 
potrebuje  doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od 
prevádzkovateľa. 
11. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady 
prevádzkovateľa najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta 
12. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta ( 
zmenšovať hrob z dvojhrobu na jednohrob). Ak tak nájomca urobí bez vedomia 
prevádzkovateľa, pri platbe nájomného sa bude posudzovať podľa pôvodného stavu. 
13. Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce sú 
povinní zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach  vyviezť 
z pohrebiska a to na vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera  na 
pohrebisku ani na iné miesto v areáli pohrebiska 
14. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo 
zabezpečiť vyčistenie okolia  hrobového miesta. 
15. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí 
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie 
evidenciu. 
16. Vysádzať stromy, kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu 
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený ich odstrániť, ak narušujú prevádzku 



pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. Vysadené stromy a kry, lavičky umiestnené 
bez súhlasu prevádzkovateľa je nájomca povinný na výzvu prevádzkovateľa odstrániť na 
vlastné náklady. 
17. Porušením povinnosti sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve. 
 

§ 14 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

1.Návštevníci pohrebiska sú povinní: 
a) na vstup na pohrebisko používať malú bránku pri Dome smútku, areál cintorína bude 
uzamknutý (veľké brány). 
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska 
c)  dodržiavať zákaz fajčenia, odhadzovania odpadkov mimo nádob na to určených, vodenia 
psov , používania alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov v areáli pohrebiska 
ako aj vstupovať do pohrebiska pod ich vplyvom 
2. Návštevníci nesmú poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. 
V celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli. Rovnako sa zakazuje jazda na iných 
podobných prostriedkoch( kolieskové korčule, kolobežka, skateboard) 
3. Vstup s motorovým vozidlom je povolený výnimočne a to: 
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami pri pohrebnom obrade 
b) na dopravu materiálu pri prácach na základe povolenia 
c) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb 
d) vodiči sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, inak môžu byť vykázaní 
z priestorov pohrebiska 
4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to 
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných 
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad. 
5. V odôvodených prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska  rozsvecovanie 
kahancov, sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 
 

§ 15 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota,   
 na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 
2.  Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto  
 informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 
3. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným 
opisom stavu hrobu. 
4.  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne nájomcu upozorniť na vypovedanie     
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď má hrobové miesto  zrušiť.  
5. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:  
-závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 
dobu, 
-sa pohrebisko ruší, 
-nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov:  
-     ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta   
      na ďalšiu dobu a ak sa pohrebisko ruší, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu, iné  
      hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov, vrátane  
      príslušenstva hrobu, na nové hrobové miesto.  
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu ak nájomca ani po upozornení 
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, a nájomca je známy, výpovedná lehota 



uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska 
vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto 
lehote neodstráni, prevádzkovateľ pohrebiska ho predá na dražbe. 
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu ak nájomca ani po upozornení 
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď 
nájomnej zmluvy, na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov 
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu 
príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa 
môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá 
na dražbe.  
9. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo ide o hroby širšieho 
kultúrneho a spoločenského významu pre obec, na základe rozhodnutia OZ, o úpravu 
a udržiavanie sa stará obec v spolupráci so školou a spoločenskými organizáciami. 

 
. 
 

 
 

§ 16  
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup 
ma pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. Odovzdáva 
a preberá  priestory a zariadenia domu smútku obstarávateľovi pohrebu a tej pohrebnej službe, 
ktorá bude vykonávať pietny akt. 
3. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa 
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním 
zachovávať dôstojnosť celého pietneho aktu. 
4. Pohrebné služby sú zodpovedné: 
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie 
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky 
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti 
5. Pohrebné služby sú povinné: 
a) dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku 
b) svoju činnosť vykonávať v zmysle platných predpisov 
c) pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu, vytýčené 
prevádzkovateľom pohrebiska 
 
 

 
§ 17 



Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti 
 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite 24 hodín denne 
2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom 
3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v dobe 
vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť 
bezpečnosť pohrebiska. 

§ 18  
Priestupky 

 
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto: 
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 
nájomcu hrobového miesta 
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady 
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 
na vedenie evidencie 
e) neudržiava poriadok na pohrebisku 
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov 
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska 
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch ( zákon  č. 
372/1990 Z.z o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 
3. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do výšky 663€ a blokovú pokutu 
do výšky 60€ 
4. Priestupky podľa odseku 1 , písm a) až g) prejednáva obec a obec ukladá aj pokuty, ktoré 
sú príjmom obce. 
 

§ 19 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, 
nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov pohrebných služieb na 
pohrebisku, návštevníkov pohrebiska, pre osoby vykonávajúce údržbárske práce na 
pohrebisku, pre účastníkov pohrebu 
2. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 
3. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku  vykonáva 
a)  hlavný kontrolór obce Bystrička 
b)  poslanci OZ v Bystričke v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Z.z 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§25, ods.3 písm. d) a e), 
c) poverený zamestnanec Obecného úradu Bystrička 
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin 

 
 

§ 20 
Záverečné ustanovenia 

 
a) Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Bystričke 

dňa                    , Uznesením č.                         a nadobúda platnosť                         . 



b) Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť len Obecné 
zastupiteľstvo v Bystričke.  

c) Toto nariadenie  ruší doteraz platný Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 
Bystrička, zo dňa 05.10.2010, schválené  Uznesením č. 45/2010/II/a . 

 
 
V Bystričke  06.10.2015 
 
 
 
                                                                              ..................................................................... 
                                                                                   Zdenka Maršalová – starostka obce   


