Mesto Hnúšťa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy SR a
Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti podľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 18
ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a pohrebiskách, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje:

Prevádzkový poriadok Pohrebiska
pre Mestský cintorín v Hnúšti
a cintorínoch v mestských častiach
Hnúšte
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1.

Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
(ďalej „zákon o pohrebníctve“) prevádzkovanie pohrebiska
„Mestský cintorín v Hnúšti (nový, starý a urnový háj) a cintorínov v mestských
častiach Hnúšte Likier, Polom, Hačava, Brádno, Maša“ (ďalej len „pohrebisko“
alebo „cintorín“), ktorých zriaďovateľom v zmysle § 5 ods. (1) je mesto Hnúšťa a s
tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov.

2.

Určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri
prevádzkovaní pohrebiska v súvislosti so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom č.126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.

Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest,
prevádzkovateľov pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska.

Čl.2
Prevádzkovateľ pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle § 17 ods. (2) sú

Technické služby mesta Hnúšťa p.o.,
so sídlom Kotlište 980, 981 01 Hnúšťa,
IČO: 00 151 149,
DIČ: SK 202 047 0386,
zápis v živnostenskom registri Okresného úradu Rimavská Sobota pod č. 609-5283
Meno a priezvisko zodpovednej osoby : Jozefa Koncošová
(ďalej „prevádzkovateľ pohrebiska“).
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Čl.3
Rozsah pôsobnosti
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje :
a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
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 obradnej miestnosti.
e) spôsob evidencie pohrebiska
f) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, pasport
hrobových miest.
h) dĺžku tlecej doby
i) spôsob nakladania s odpadmi
j) cenník služieb

Čl.4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1.
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje tieto služby spojené s prevádzkovaním
pohrebiska :

a) vykopanie a zasypanie hrobu, uloženie rakvy do hrobu,
b) vedenie evidencie hrobových miest súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
c) zabezpečenie údržby cintorínskej zelene (kosenie, hrabanie, orez stromov a kríkov)
d) zabezpečenie údržby prístupových ciest a chodníkov v zimnom období odpratávanie snehu
a posyp komunikácii,

e) zabezpečenie zvozu odpadu z cintorínov,
f) zabezpečenie udržiavania hrobov padlých vojakov nachádzajúcich sa na cintorínoch,
g) zabezpečenie správy a bežnej údržby domu smútku,
h) zabezpečenie koordinácie pohrebov po dohode s príslušnými úradmi a pozostalými,
i) zabezpečovať prenájom hrobových miest , vedenie agendy a pasportizáciu starých a
nových hrobových miest ,

j) vykonávanie exhumácie a vyzdvihnutie pozostatkov v súlade s príslušnými právnymi
normami a predpismi,

k) zabezpečenie úrovne smútočných obradov zo strany personálu tak , aby dôstojnosť
obradov zodpovedala všeobecne uznávaným spoločenským normám,
2.
Čistenie hrobových miest z dôvodu možného poškodenia prevádzkovateľ pohrebiska
nevykonáva, túto činnosť si zabezpečuje nájomca hrobového miesta na vlastné náklady.
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Čl.5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto v estetickom a vzhľadnom stave, dodržiavať

ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového
miesta.
2. Nájomca je ďalej povinný:
a) Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
b) Udržiavať prenajaté hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) Písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov , ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie
d) Udržiavať poriadok na pohrebisku
e) Neodhadzovať odpadky, a ani inak neznečisťovať odpadmi
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí vyššie uvedené nedostatky v starostlivosti o prepožičané
miesto, písomne vyzve nájomcu, aby tieto nedostatky v lehote do 30 dní od doručenia
upozornenia odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo hrozí iné
nebezpečenstvo z omeškania, prevádzkovateľ pohrebiska urobí opatrenia na náklady
nájomcu.
4. Ak nájomca nedbá o prenajaté hrobové miesto a nedostatky sa pravidelne opakujú,
Prevádzkovateľ pohrebiska je po troch písomných upozorneniach oprávnený prenájom
hrobového miesta s nájomcom predčasne zrušiť.
Čl.6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
a čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti

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

zachovávať dôstojnosť pohrebiska . V súvislosti s týmto sa zakazuje :
správať sa hlučne a nedôstojne,
fajčiť,
používať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
vodiť psov na pohrebisko,
odhadzovať odpadky mimo miest na to určených,
jazdiť na mopedoch a bicykloch,
poškodzovať hroby , náhrobné kamene , zariadenia pohrebiska , zeleň,
pálenie smetí,
zákaz vysádzania stromov a kríkov bez súhlasu prevádzkovateľa v areály pohrebiska,
Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne : Letné
obdobie : denne od 8.00 hod. do 20.00 hod. Zimné obdobie:
denne od 8.00 hod do 18.00 hod.
Pre firmy, ktoré vykonávajú výstavbu hrobov, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby (
pondelok – piatok ). Pri vstupe v iný deň ako určil prevádzkovateľ pohrebiska je potrebný jeho
súhlas
3. Vjazd všetkým druhom motorových vozidiel do areálu pohrebiska, okrem vozidiel ktorým
správa pohrebiska vydala súhlas a povolenie, je zakázaný.

2.

Čl.7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia
ľudských ostatkov a plán hrobových miest
1. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k
ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Nespopolnené ľudské pozostatky alebo
ľudské pozostatky ( v rakve) môže do hrobového miesta ukladať len pohrebná služba.
Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky ( v urne) môže do hrobového miesta vložiť aj
iná osoba, napr. nájomca hrobového miesta alebo obstarávateľ pohrebu.
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2. Telesné pozostatky sa ukladajú do Domu smútku /chladiarenské zariadenie/, ak je úmrtie
doložené listom o prehliadke mŕtveho alebo súhlasom orgánu činnom v trestnom konaní.
3. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiarenského zariadenia musia sa pochovať do 96
hod. od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hod. od úmrtia .Ak sa vykoná pitva možno
mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť
pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v zákone o pohrebníctve.
4. Telá osôb zosnulých na nebezpečnú chorobu je zakázané upravovať, musia sa uložiť len do
vzduchotesnej uzatvorenej konečnej rakvy.
5. Exhumácia – Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo zosnulého vyňať zo zeme (exhumovať
). Ustanovenie Trestného poriadku o exhumácii zostáva nedotknuté.
6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a.
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 a prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.
b.
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c.
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
d.
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m.
e.
rakva alebo viacero rakiev uložených do hrobky musia byť zabezpečené pre únikom zápachu
do okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky pred hlodavcami .
7.
Plocha hrobu musí byť v rozmeroch :
a.
Urnové miesto 120 cm x 120 cm
b.
Jedno hrob 240 cm x 130 cm
c.
Dvoj hrob
240 cm x 220 cm
8. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Tlecia
doba je 10 rokov .
9. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m .
10. Ľudské ostatky je možné exhumovať na :
a. príkaz sudcu alebo prokurátora,
b. žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije,
c. alebo obec ak bola obstarávateľom pohrebu.
11. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska 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, ak budú ľudské
ostatky uložené na inom pohrebisku,
d. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
preberie.
12. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd .
13. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný režim upravený Zákonom
č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
14. Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické - prírodné pochovávanie v bio
rozložiteľných urnách, alebo priamo uložením popola rozsypaním na zem, ku koreňu
stromov a pod.
Čl.8
Evidencia pohrebiska
Evidencia pohrebiska sa člení na :
1. evidenciu hrobových miest , ktorá obsahuje :
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v
hrobovom mieste
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov s uvedením hrobového miesta a
hĺbky pochovania
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1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
1d) meno, priezvisko a dátum miesta trvalého pobytu, ak je nájomca fyzická osoba alebo
názov obce, ak je nájomcom obec
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej ukončenia
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránená národná pamiatka alebo
pamätihodnosť obce či ide o vojnový hrob
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu
2. evidencia pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o :
2a) zákaze pochovania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
2b) zrušení pohrebiska
Čl.9
Spôsob nakladania s odpadmi

1) Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je nájomca hrobového miesta povinný

na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál mimo
areál pohrebiska, v žiadnom prípade nesmie na tento účel použiť kontajnery
nachádzajúce sa na pohrebisku.
2) Rovnako je zakázané odkladať do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska domový
odpad.
3) Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (suché kvety, živá či umelá kvetinová výzdoba kahance
a vence, iný odpad ) sa musia ukladať do vyhradených kontajnerov a košov.
Čl.10
Nájom hrobového miesta a výpoveď nájomnej zmluvy
1)

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu
neurčitú a nájomnou zmluvou prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za
nájomné užívať hrobové miesto.
2) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, avšak nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
zásahov na pohrebisku, ktoré by znamenali zásah do hrobového miesta a v prípade do
zásahu do hrobového miesta je povinný o tom písomne informovať .
4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka , a ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási
ako prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do
jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta .
5) Prevádzkovateľ pohrebiska podľa situačného plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných
miest a možností pre ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na
prepožičané miesto a nebolo obnovené.
6) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pre uplynutím tejto doby, a vopred upozorniť
nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť. (§22, ods. 1 a 2)
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. (§22, ods. 3)
8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v § 22 ods.3
písm. a) a b) je povinný so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto na vlastné
náklady. V ostatných prípadoch vypovedania nájomnej zmluvy je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný postupovať podľa § 22 zák.č.131/2010 Z.z.
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9) Cena nájmu hrobových miest je určená na 10 a 30 rokov pre jedno hrobové miesto a urnové
miesto vo výške :
• Jedno hrob
na 10 rokov
poplatok
20,60 €
• Jedno hrob
na 30 rokov
poplatok
51,60 €
• Urna
10 rokov
poplatok
12,00 €
Čl.11
Kontrolná činnosť

1.

2.

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú :
a)
Prevádzkovateľ pohrebiska
b)
Mestská polícia
c)
Hlavný kontrolór mesta Hnúšťa
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie možno uložiť pokutu.
Čl.12
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Pokiaľ v tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší „ Prevádzkový poriadok cintorína v
Hnúšti a mestských častí Likier, Polom, Hačava, Brádno, Maša“
zo dňa 6.februára 2009.
Toto VZN, ktoré schvaľuje Prevádzkový poriadok Pohrebiska v Hnúšti schválilo uznesením č.
18/242/2016 dňa 21.3.2016 Mestského zastupiteľstvo v Hnúšti a nadobúda účinnosť dňom
1.4.2016.
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