
Prevádzkový poriadok pohrebiska 

na území obce Nandraž okres Revúca 
 

Všeobecné ustanovenia : 

 

Tento  prevádzkový  poriadok    pohrebiska   obce   Nandraţ   upravuje   rozsah   činnosti  a  sluţieb 

poskytovaných   na  pohrebisku,  povinnosti  nájomcu  hrobového miesta, povinnosti / návštevníkov 

pohrebiska a cenník sluţieb, v súlade so zákonom č. 131 / 2010 Z. z. o pohrebníctve a v súlade so 

zákonom  č. 455 / 1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní ( ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Základné údaje o pohrebisku : 

 

Pohrebisko sa nachádza na parcele č. 38 o výmere 6707 m
2
, v kat. území obce Nandraţ 

severovýchodne, pozemok patrí obci Nandraţ. 

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu. Na odpad je vyčlenený priestor, kde sa 

nachádza kontajner.  

 

Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku: 

 

Obec Nandraţ ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné sluţby: správu a údrţbu 

pohrebiska,  správu  a  údrţbu  komunikácií a zelene  na  pohrebisku, vedenie  evidencie  súvisiacej  

s prevádzkovaním pohrebiska, zber a odvoz  odpadu z pohrebiska, dodávku vody, ľudské 

pozostatky alebo ostatky budú dočasne uloţené v chladiacom boxe v Dome smútku v Jelšave , resp. 

v Dome smútku v Rákoši, aţ do doby pochovania, výkopové práce s pochovaním a pochovávanie . 

 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska :  

 

prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:  

 viesť evidenciu pohrebiska ktorá sa člení na : 

 

1. EVIDENCIU HROBOVÝCH MIEST, ktorá musí obsahovať : 

 

     a)  meno , priezvisko a dátum úmrtia osoby,  ktorej  ľudské pozostatky sú uloţené v hrobovom     

          mieste 

 

     b)  dátum  uloţenia  ľudských  pozostatkov  alebo  ľudských  ostatkov  s uvedením hrobového                                  

           miesta a hĺbky pochovania 

 

     c)  záznam o  nebezpečnej chorobe,  ak mŕtvy  ktorého  ľudské  pozostatky sa uloţili do hrobu            

          alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou 

 

    d)  meno priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu, ak je nájomca fyzická osoba, názov obce                            

          ak je nájomcom obec 

 

    e)  dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu  

 

    f)  údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej ukončenia  

 

    g) skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené  ako národná kultúrna pamiatka alebo 

         pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob 
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      h) údaje o  pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu  

 

 

2. EVIDENCIU  PREVÁDZKOVANIA  POHREBISKA ,  ktorá musí obsahovať údaje o : 

 

     a) zákaze  pochovávania a dobe jeho trvania ak sa taký zákaz vydal 

     b) zrušení pohrebiska  

 

 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta  
 

 

Nájomca je povinný : 

a) udrţiavať ustanovenia prevádzkovaného poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

nájomcu hrobového miesta (úpravy prevádzať len s predchádzajúcim súladom prevádzkovateľa) 

 

b) uţívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy  

 

c) udrţiavať prenajaté hrobové miesto na vlastné náklady 

 

d) písomné oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie pohrebiska 

  

e) dodrţiavať poriadok na pohrebisku ( odpad z hrobového miesta je nájomca povinný uloţiť do 

zbernej nádoby nato určenej ) 

 

 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska  

 

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdrţať sa 

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

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

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

 Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť psov 

 Svietidlá ( sviečky, lampáše ) moţno na pohrebisku zapaľovať, len ak  sú vhodným 

spôsobom zabezpečené proti vzniku poţiaru.  

Kaţdý návštevník pohrebiska  je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť. 

 

 

Prístup pohrebiska pre verejnosť  

 

 

        Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v období: 

- od 16. apríla – 15. októbra, od 8.00- 20.00 hod.  

- od 16. októbra -15. apríla, denne od 8.00- 18.00 hod .  

- v deň pamiatky zosnulých, vrátane predchádzajúcej soboty a nedele od 7.00-21.00 hod.  

 

Správca pohrebiska môţe v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko. 
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Spôsob ukladania ľudských pozostatkov 
 

   Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a uloţením do hrobu za úhradu prevedie 

prevádzkovateľ  pohrebiska prostredníctvom osôb určených . 

   Ponecháva sa moţnosť, ako bolo doposiaľ v obci zvykom, ţe výkopové práce súvisiace  s 

uloţením do hrobu prevedú príbuzní zosnulého. Pokiaľ uvedené práce budú vykonávať príbuzní je 

obstarávateľ pohrebu povinný toto oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska. Prevádzkovateľ poverí 

zodpovednú osobu, ktorá prevedie dohľad nad prevedenými prácami.  

  

 

 Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto poţiadavky :   

 

- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa 

mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m 

- dno musí leţať 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 uloţení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške 1,2 m  

- prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m  

      -    ľudské   ostatky  musia   byť  uloţené  v hrobe  do  uplynutia  tlecej  doby,  ktorá  musí  trvať 

            najmenej 10 rokov 

- pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské pozostatky, 

ak je ich moţné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 

uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1m. 

 Hrobka je  uzatvorený priestor vybudovaný s pouţitím stavebných materiálov, ktorý slúţi na   

ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami. Rakva uloţená do hrobky 

musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak aby, chránila 

ostatky pred hlodavcami. 

      Pred uplynutím tlecej doby moţno ľudské ostatky exhumovať na ţiadosť:  

      -     orgánov činných v trestnom konaní  ( príkaz sudcu alebo prokurátora ) 

-     obstarávateľa  pohrebu  alebo  blízkej osoby, ak  obstarávateľ  pohrebu  uţ  neţije  alebo  ak  

      obstarávateľom pohrebu je obec. 

Ţiadosť na  exhumáciu  ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú formu 

a musí obsahovať :  

      -    posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú chorobu, 

      -    list   o    prehliadke   mŕtveho   a    Štatistické     hlásenie   o     úmrtí    

      -    nájomnú  zmluvu  s prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uloţené, 

      -    práce  a všetky  náleţitosti  spojené  s prevedením  exhumácie  zabezpečuje  ten,  kto  o  ňu  

           poţiadal a  ţiadateľ znáša i všetky vzniknuté náklady spojené s exhumáciou,  

      -    vyjadrenie  regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva,  ak  ide  o  ľudské  ostatky  pred  

           uplynutím tlecej doby, 

     -    list o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,  

     -    nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska ak budú ľudské ostatky uloţené na  

          inom pohrebisku. 

     -    identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej sluţby, ktorý ľudské ostatky privezie. 

 

   Ak prevádzkovateľ pohrebiska ţiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd. Na rozhodovanie o 

exhumácií   vojnovej  obete  sa  vťahuje  §  6  od. 2  písmeno  zákona NR SR  č . 130/ 2005  Z. z . 

o vojnových hroboch . Náklady na exhumáciu uhradí ten kto o ňu poţiadal.  
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Práce na pohrebisku  

 

Vykonávať   výkopové   práce,  zasahovať  do  jestvujúcej  zelene  je  moţné  len  so  súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

Stavebné úpravy hrobových miest: 

 

Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu: 

Jedno hrob: 110 x 245 cm 

                                                            Dvoj hrob : 210 x 245 cm 

                                                            Troj hrob:   310 x 245 cm 

                             Detský hrob: 80 x 140 cm dieťa do 6 rokov 

                               Detský hrob: 90 x 200 cm dieťa do 14 rokov  

                                                            Urnové miesto : 100 x 100 cm 

 

Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké, predné a zadné 

hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke. Pri svahovitom teréne musí byť stavba 

rovnomerne odstupňovaná. Na zriadenie hrobov, hrobiek a urnových hrobov je potrebný písomný 

súhlas správcu pohrebiska. 

 

 

 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

 pri činnostiach na pohrebisku vzniká nasledovný odpad:  prebytočná zemina, burina a tráva, 

kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad kahancov a svietidiel 

 nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta 

do zberných nádob na to určených na pohrebisku  

 prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje zber odpadu  z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú 

vyváţa pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 

223/2001 z. z. o odpadoch firma Brantner Gemer s. r. o. , Rimavská Sobota.  

 

 

Podmienky prevádzkovateľa pre vstup pohrebnej služby na pohrebisko 

 

Na pohrebisko za účelom uloţenia ľudských pozostatkov  resp.  ľudských ostatkov vstupujú 

pracovníci určení Obcou na tento účel,  resp. rodinní príslušníci, ktorí sú usmerňovaní starostom 

obce. Pracovníci kamenárstva za účelom vytvorenia hrobky, osadenia náhrobných kameňov 

vstupujú na pohrebisko na základe prevedenia obce.  

 

 

                                                                      

Cenník 

 

 

Cintorínske úkony 

a) 10 rokov  prenájom – jedno hrobové miesto ( jednorazový poplatok)  

 hrob obyčajný                              13,00 € 

 jedno hrobka                                13.00 €    

 dvoj hrobka ( 2 hrob. miesta)      26.00 €   

 urnové miesto                                5.00  €                  
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Poplatky za :  

Kopanie hrobov                                                                           leto                zima  

____________________________________________________________________________ 

 

 b) -   kopanie hrobu pre občanov dospelých za poplatok          33,33 €           40,00 €                                                                                                                              

     -   kopanie hrobu dieťaťa  do 14 rokov                                  22,00 €           26,00 € 

     -   kopanie hrobu dieťaťa do 6 roku                                       10,00 €           12,00 €    

            

c) -   kopanie za jedno hrobku za poplatok                                 33,33 €     40,00 € 

    -   kopanie za dvoj hrobku prehĺbeným za poplatok               50,00 €          60,00 € 

 

d) -   montáţ a demontáţ hrobky  za poplatok                           10,00 €           12,00 € 

    -   odkrytie a zakrytie jedno hrobky + priráţka za zeminu      5,00 €             7,00 € 

    -   odkrytie a zakrytie dvoj hrobky + priráţka za zeminu        5,00 €             7,00 € 

 

e) -   montáţ povale  (hranoly, foršty )                                        5,00 €             7,00 € 

       

f) -   za vstup do aerálu pri výstavbe hrobiek + pouţitie vody    5,00 € 

        jednorazový poplatok za celú výstavbu  

 

g) -  vynesenie rakvy do cintorína ( 4 nosiči ručne )                 13,30 € 

h) -  za pouţitie pohrebného vozíka                                            7,00 € 

ch)-  za pouţitie aparatúry                                                           3,00 € 

 

Vykonávanie dohľadu .  

Pokiaľ výkopové práce súvisiace s pochovávaním prevedú pozostalí zosnulého, čo umoţňuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska obce prostredníctvom poverenej osoby prevedie  nad prácami u 

občanov s trvalým pobytom v obci bezodplatný dohľad.  

 

 

 

Zákaz  pochovávania  

 

Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 

podzemnej vody,  môţe pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.  

 

Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských ostatkov do zeme, moţno ďalej 

pochovávať tým spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal s 

navrhovaním spôsobom pochovávania súhlasí.  

 

 

 

 Nájomná zmluva  

 

Právo uţívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy 

prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloţenie 

ľudských pozostatkov alebo ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie sa 

vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas 

trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdrţať sa akýchkoľvek zásahov do 

hrobového   miesta  okrem  prípadov,  keď  je  potrebné  zabezpečiť  prevádzkovanie  pohrebiska. O  
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pripravovanom   zásahu   je   prevádzkovateľ   pohrebiska   povinný   vopred  písomne   informovať  

nájomcu. O uţ uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne 

informovať nájomcu.  

 Po 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 zmluvy moţno uplatniť najneskôr do jedeného roka od úmrtia nájomcu 

hrobového miesta.  

 

 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy  

 

Prevádzkovateľ pohrebiska  minimálne 3 mesiace vopred je povinný upozorniť nájomcu, ţe uplynie 

lehota, za  ktorú je nájomné zaplatené.  Prevádzkovateľ  pohrebiska je povinný najmenej 6 

mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť, písomne upozorniť nájomcu na 

vypovedanie nájomnej zmluvy. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak : 

 

      a)  závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta 

      b)  sa pohrebisko zruší  

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uţívanie hrobového miesta 

 

                                                               

     Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa písmena a), b) musí ju nájomcovi doručiť 

najneskôr 3 mesiace predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť a ak mu nie je známa adresa 

nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku a musí so súhlasom nájomcu 

zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloţiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva 

hrobu na nové hrobové miesto.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie  nájomnú zmluvu podľa 

písmena 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 -  hrobku. Ak v tejto lehote neodstráni,  prevádzkovateľ pohrebiska, 

ktorý prevádzkuje pohrebisko ako ţivnosť ho odovzdá obci po uplynutí výpovednej lehoty sa 

príslušenstvo hrobka povaţuje za opustenú vec .  

 

Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa písmena c), a nájomca nie je známy, uverejní 

výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky 

odo dňa, odkedy nájomné nebolo zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu 

príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, ţe ide o trojročné uloţenie, počas ktorého sa 

môţe nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo povaţuje  za  opustenú vec.  

Prevádzkovateľ pohrebiska z takto zlikvidovaných hrobových miest je povinný urobiť obradovú 

dokumentáciu so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu .  

 

 

Zrušenie pohrebiska 

 

 

Pohrebisko môţe obec zrušiť aţ po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uloţených na 

pohrebisku. Pohrebisko môţe obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby :  

 

 pre závaţné okolnosti na pohrebisku, ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo 

dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody 
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 alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy 

verejný záujem musí byť riadne odôvodnení 

                                                                      

Ten, u koho sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloţenie ľudských 

ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové miesto na inom pohrebisku. 

Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa môţu zrušiť 

na základe rozhodnutia pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, 

hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v 

zozname pamätihodností obce, sa môţu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce. Zrušenie 

vojnových hrobov upravuje zákon o vojnových hroboch.  

 

Priestupky 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

    a) nedodrţiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti   

        nájomcu hrobového miesta 

    b) neuţíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 

    c) neudrţiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady 

    d) písomne neoznámi zriaďovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na  

        vedenie evidencie 

    e) neudrţiava poriadok na pohrebisku 

    f) nedodrţiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiská, ktoré sa týkajú povinnosti   

        návštevníkov 

    g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska 

2. Zriaďovateľ  môţe  uloţiť  pokutu  porušovateľovi za priestupky  podľa zákona č. 372/1990 Z. z.  

    o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  Za  priestupky je moţno uloţiť pokutu aţ do výšky  

    66 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závaţnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho   

    konania. 

3. Vyššie  uvedené  priestupky  prejednáva a  sankcie za ne ukladá Obec Nandraţ. Výnos z pokút je  

    príjmom rozpočtu obce- 

 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Za dodrţiavanie poriadku  na pohrebisku zodpovedá obec – starosta obce, ktorý je povinný tento  

prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Nandraţ zverejniť na verejne prístupnom mieste  v 

areáli pohrebiska.  

2. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebiska, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok, 

upravuje zákon  131 / 2010 Z. z. o pohrebníctve. 

3. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší „Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na 

území Obce Nandraţ ( VZN č. 9/2006) zo dňa 01.11.2006. 

4. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2012 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Marian Laciak            

           starosta obce                                                                                                                                                                                                      

schválenie prevádzkového poriadku pre pohrebisko na území obce Nandraţ  

uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2012  zo dňa 27.06.2012 

vyvesené dňa 08.06.2012 

zvesené dňa   26.06.2012                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


