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Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove  na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 

a ustanovenia  § 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)   vydáva     

 

 

VZN č.  8 /2017 
 

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mojzesovo 

 

P r e v á d z k o v ý  p o r i a d o k  p o h r e b i s k a   

 

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojzesovo o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Mojzesovo ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska" upravuje správu a prevádzkovanie 

pohrebiska na území Obce Mojzesovo (ďalej len obec). 

 

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-

technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k 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 

Rozsah platnosti 

 

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na  verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa 

v katastrálnom území Obce Mojzesovo.  Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov 

hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

 

 

Čl. 3 

Prevádzka pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľom pohrebiska nachádzajúceho sa v  katastrálnom území Obce Mojzesovo je 

 

Obec Mojzesovo, 

 

ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska 



 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

 

a) správu a údržbu pohrebiska, vrátane domu smútku, 

b) správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä: 

- uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva 

nájomcom hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

- zber a odvoz odpadu z pohrebiska 

- správa a udržiavanie komunikácií a okolia pohrebiska, výsadba a údržba zelene 

- zabezpečenie osvetlenia 

- sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín 

- zabezpečenie úžitkovej vody 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska koordinuje a kontroluje činnosť dodávateľov pri: 

- výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním, exhumáciou alebo úpravou 

hrobového miesta (dodržanie rozmerov) 

- pochovávaní a činnostiach s ním spojených, ako uloženie do chladiaceho zariadenia 

a pod. 

- vykonávaní exhumácie pred uplynutím tlecej doby (iba na základe povolenia 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva). 

 

 

3. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

prevádzkovateľa. 

 

4. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. 

požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom 

prevádzkovateľa. 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 

5. 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, 

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo 

ostatkov, 

- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného 

v trestnom konaní. 

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

c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska 

d) 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, 

e) písomne informovať nájomcu o: 

- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené, 

- dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa.  

Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku. 

 

6. Prevádzkovateľ je ďalej povinný: 

a) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby, 

b) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku, 

c) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku a iné 

objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska, 

d) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, 



e) starať sa o oplotenie pohrebiska, 

f) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 

g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, 

h) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len 

"hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje, 

i) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu, 

j) osádzať urnové miesta, 

k) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových 

miest, 

l) značiť hrobové miesta. 

 

 

Čl. 6 

Povinnosti nájomcu pri užívaní hrobového miesta 

 

1. Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká podpisom nájomnej zmluvy o nájme 

hrobového miesta, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom. Uzavretím 

písomnej nájomnej zmluvy má nájomca právo užívať hrobové miesto. Vlastníctvom nájomcu môže 

byť iba príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. 

2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú (v prípade predplatenia si 

hrobového miesta bez uloženia pozostatkov a ostatkov). V prípade uloženia ľudských pozostatkov 

a ostatkov do hrobu sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta uzatvárajú 

minimálne na 10 rokov (tlecia doba), v prípade hrobky minimálne 25 rokov. V prípade uloženia 

ďalších ľudských pozostatkov alebo ostatkov do už existujúceho hrobového miesta (aj s platnou 

nájomnou zmluvou), sa uzatvára nájomná zmluva s novým dátumom, pričom sa poplatok za nájom 

hrobového miesta prepočítava. 

3. Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo 

užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu 

uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto miestom 

podľa ustanovení prevádzkového poriadku a pokynov prevádzkovateľa pohrebiska. Nájomca 

nesmie dať hrobové miesto do nájmu tretej osobe. 

4. V prípade, že sa jedná o vybudovanie hrobky, musí byť jej vybudovanie (rozsah a forma) vopred 

písomne schválené prevádzkovateľom cintorína. 

5. Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený 

estetický pohrebiska. O zriadení stavby na prenajatom hrobovom mieste (základy, obruba, hrobka, 

pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo jej úprave je potrebné ústne alebo 

písomne informovať správcu cintorína (alebo poverenú osobu), kvôli dodržaniu rozmerov 

a základných všeobecných podmienok z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

6. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno vykonávať iba so 

súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste sa počas 

víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať iba výnimočne, po predchádzajúcom 

písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto 

prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava, rekonštrukcia pomníka a okolia 

hrobu. 

7. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta sú povinné riadiť sa 

pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

8. Pri zmene detského hrobu na hrob musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery, 

vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (1 x 2m) pri zachovaní minimálnych rozmerov uličiek 

medzi hrobovými miestami (30 cm). 

9. Pri zmene hrobu na urnové miesto musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery, 

vrátane akéhokoľvek príslušenstva urnového miesta (0,6 x 0,6m) pri zachovaní minimálnych 

rozmerov uličiek medzi hrobovými miestami. 

10. Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia tieto zásady: 

- základy pre príslušenstvo hrobového miesta musia byť dimenzované tak, aby toto 

príslušenstvo neohrozovalo okolité hroby, respektíve návštevníkov pohrebiska, 

- príslušenstvo hrobového miesta musí byť dimenzované, osadené a zmontované tak, aby 

neohrozovalo a nenarúšalo okolité hrobové miesta a ich príslušenstvá, respektíve 

návštevníkov pohrebiska. 



- uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké a nájomca nesmie v týchto 

uličkách budovať spevnené chodníky bez súhlasu správy cintorína. 

- text nápisov, symboly a znaky na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musia 

zodpovedať dôstojnosti a piete miesta. 

11. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne 

prislúchajúce okolie (blízke okolie), ktoré je predmetom nájmu v riadnom stave. Hrobové miesto 

musí byť pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky a iné príslušenstvo hrobu 

musia byť dimenzované, osadené a zmontované tak, aby neohrozovali iných návštevníkov 

pohrebiska alebo okolité hrobové miesta. 

12. Nájomca nesmie uskutočňovať zásady do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku 

(ani v bezprostrednej blízkosti prenajatého hrobového miesta), ani umiestňovať lavičky, bez 

písomného súhlasu správcu cintorína. 

13. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy 

alebo majetok ďalších osôb je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu 

zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. 

14. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta, alebo ich opierať na iné 

príslušenstvo hrobu. 

15. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa, aby 

ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného, urobí 

správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného. 

 

 

Čl. 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, 

ustanovenia osobitného predpisu(1) a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest 

a poskytovateľov služieb na pohrebisku. 

3. Návštevníci  pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete 

miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa  dotýkalo dôstojnosti zomrelých alebo 

mravného cítenia pozostalých a verejnosti, zakázané je robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku 

alebo obrazu, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, 

zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. 

4. Z hygienických dôvodov nie je povolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodov a studní. 

Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých 

hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska. 

5. Je prísne zakázané zbavovať sa zvyškov nepotrebného materiálu pri stavbe. Každá osoba, 

vykonávajúca kamenárske práce alebo iné stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste je 

povinná vyčistiť okolie hrobového miesta. Nepotrebné zvyšky kameňa a iných materiálov 

používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej údržbe hrobového miesta je povinná vyviezť 

z pohrebiska na vlastné náklady. 

6. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a na 

akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách 

súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom 

pohrebiska a s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. 

7. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok. 

8. Vstupovať do areálu  pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, 

s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom správcu pohrebiska, a len 

po  určených komunikáciách. 

9. Motorovým vozidlám a bicyklom je vstup zakázaný. Výnimku tvoria osoby s preukazom ZŤP 

a osobné vozidlá na základe osobitného povolenia správcu cintorína. 

10. Vstup motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom na trávnaté plochy a na chodníky 

pohrebiska je zakázaný. 



11. Na pohrebisku je možné zdržovať sa len počas určenej otváracej doby pohrebiska. Každý 

návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia 

opustiť pohrebisko. 

12.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 

13. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá. 

 

 

Čl. 8 

Otváracia doba pohrebiska 

 

1.  Otváraci doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti. 

2.  Pohrebisko je prístupné verejnosti: 

  - od 1. 4. do 15. 11. denne od 6:30 hod. do 21:00 hod. , 

  - od 16. 11. do 31. 3. denne od 7:00 hod. do 17:00 hod.. 

3.    Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na  pohrebisko,    

       a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie alebo  

       slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách,  

       ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. 

  

 

Čl. 9 

Dĺžka tlecej doby 

 

Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov. 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,  zdržať sa 

konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by 

urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo 

vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska. 

 

 

Čl. 10 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska na území obce sú komunálnymi 

odpadmi. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi upravuje osobitný predpis (3). 

2. Zber komunálnych odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nádob na zber odpadu a je 

prísne zakázané do týchto nádob zhromažďovať odpad z iných miest ako je pohrebisko. 

 

 

 

Čl. 11 

Cenník služieb 

 

Cenník služieb tvorí prílohu tohto nariadenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

 



1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Mojzesovo dňa  

........................................... 

 

2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Mojzesovo. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  .................................. 

 

 

                                                                                                                  ........................ 

                                                                                                                    starosta obce 

         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  k VZN č. 8 /2017 

 



o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Mojzesovo 

 

 

 

 

Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony (jednorazové poplatky): 

 

Prenájom hrobového miesta na  10 rokov   

- jednohrob            20,-€ 

- dvojhrob/trojhrob        30,-/35,- € 

Prenájom urnového miesta na 10 rokov   15,-€ 

Prenájom hrobového miesta – hrobka (na 25 rokov) 250,-€ 

Prenájom chladiacich zariadení do 24 hodín 5,-€ 

Prenájom chladiacich zariadení nad 24 hodín 10,-€ 

Poplatok za vstup nákladných vozidiel zabezpečujúcich stavebnú úpravu hrobov a hrobiek 

- Jednorázový 5,-€ 

- Mesačný 30,-€ 

Poplatok za obradnú miestnosť             10,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................ 

starosta obce 

 


