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Obecné zastupiteľstvo v Koplotovciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 18 zákona SNR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a
doplnení zákona č.455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území
obce Koplotovce

§1
Úvodné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Koplotovce upravuje rozsah činnosti a
služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome smútku
a) povinnosti nájomcu hrobového miesta
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska
d) povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby
e) cenník služieb.
2. Cintorín je pohrebisko určené na pochovanie

§2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Cintoríny obce Koplotovce sú umiestnené v strede obce
Parcelné číslo: 2/1 o výmere 2 013 m2 , vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, obec má plochu
v dlhodobom prenájme
Parcelné číslo: 3 o výmere 1 569 m2, vlastníkom je obec Koplotovce
2. Dom smútku sa nachádza na pozemku parcelné číslo 2/2 o výmere 101 m2
3. Pohrebisko prevádzkuje Obec Koplotovce
4. Identifikačné údaje:
Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Koplotovce
Sídlo:
Obecný úrad Koplotovce, Koplotovce č.28, 920 01 Koplotovce
IČO:
00312665
Telefonický kontakt:
+421 33 74 32 122
Emailový kontakt:
info@koplotovce.sk
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§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonávanie exhumácie
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
e) správu pohrebiska
f) správa domu smútku
g) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
2. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním budú vykonávať zamestnanci pohrebných služieb podľa
výberu pozostalých.
3. Ak sa rozhodne pozostalá rodina uskutočniť výkopové práce sama, požiada prevádzkovateľa o
vytýčenie hrobového miesta a je povinná rešpektovať podmienky, ktoré jej určí oprávnená osoba.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných
obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné
zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný vopred písomne informovať nájomcu. O už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
6. Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku:
a) chladiace zariadenie – na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom pohrebu)
7. Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) správu domu smútku a chladiacich zariadení
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§4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) S prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť umiestnenie hrobového miesta.
b) Na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcom zachovaniu
dôstojnosti hrobového miesta
c) Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesta v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať
priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu
d) Odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej.
e) Platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta.
f) Písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.
2. Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
a) Správať sa hlučne
b) Odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest
c) Poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.
d) Vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami bez súhlasu prevádzkovateľa.
e) Vodiť psov na pohrebisko
f)

Jazdiť na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a skejtborde

g) Robiť hluk na pohrebisku.
h) Neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta
i)

Odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu

j)

Vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

k) Umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
l)

Požívať alkohol a zakázané omamné látky.
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3. Osoba starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať o
poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác podnikateľskému,
respektíve inému subjektu.
4. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať písomnú
formu. Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
Nájomca hrobového miesta nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
5. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby. Vypovedanie nájomnej zmluvy sa riadi §22
zákona č.131/2010 o pohrebníctve.

6. Stavebné úpravy je nájomca povinný písomne nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred
ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie.
7. Nájomca hrobového miesta môže realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe
písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje
vybudovanie a väčšia úprava obruby, osadenie pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky
(t.j. platne) hrobového miesta. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak,
aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta.
8. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta
a) nesmie odkladať časti príslušenstva na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo
iných hrobov
b) je povinný odstrániť všetky odpady vzniknuté pri týchto prácach mimo pohrebiska (betón, zemina
a pod.) na vlastné náklady
9. Pre hrobové miesto v obci Koplotovce sa určujú nasledovné rozmery:
a) výška obruby nad zemou maximálne 50 cm
b) hrob pre dieťa do 6 rokov:
80 x 140 cm
hrob pre dieťa do 14 rokov: 90 x 200 cm
c) vonkajšia šírka obruby:

pre jeden hrob 110 cm
pre dvojhrob 200 cm
pre trojhrob 270 cm
s vonkajšou dĺžkou obruby maximálne 250 cm

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOPLOTOVCE
č. 6/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
NA ÚZEMÍ OBCE KOPLOTOVCE

Účinnosť od:
01.01.2016
Str.6 / 10

d) šírka chodníka medzi hrobmi minimálne 30 cm, maximálne 50 cm (u starých hrobov sa rešpektuje
existujúci stav)
10. Na pohrebiskách obce Koplotovce nie je dovolené prenajímať voľné hrobové miesta vopred,
na rezerváciu

§5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta
b) zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní alebo
ktoré by urážalo pozostalých
c) Dbať o poriadok a čistotu pohrebiska
2. Návštevníkovi hrobového miesta je zakázané:
a) Správať sa hlučne
b) Odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest
c) Poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.
d) Vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami bez súhlasu prevádzkovateľa.
e) Vodiť psov na pohrebisko
f)

Jazdiť na bicykli, kolobežkách, kolieskových korčuliach a skejtbordoch.

g) Robiť hluk na pohrebisku.
h) Neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta
i)

Odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu

j)

Vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

k) Umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
l)

Požívať alkohol a zakázané omamné látky.
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3. Spaľovať trávu a iný odpad je na pohrebiskách zakázané. Sviečky a kahance na pohrebisku možno
rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník pohrebiska je povinný
dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov a požiarne predpisy
vyplývajúce so zákona o ochrane pred požiarmi.
§6
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne bez obmedzenia.
2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
4. Vstup na pohrebisko alebo jeho časť môže prevádzkovateľ dočasne zakázať alebo obmedziť, a to:
a) v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku
b) v čase vykonávania exhumácie,
5. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba na vyhradených komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú
úpravu hrobového miesta
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
§7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. 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 metra
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 metra
prehĺbený hrob aspoň 2,2 metra
b) dno musí ležať najmenej 0,5 metra nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m (neplatí pre
dvojhrob a viachrob)
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 metra
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§8
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na
pohrebisku obce Koplotovce stanovená podľa hydrogeologického prieskumu na 10 rokov.
2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba
sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
3. 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 meter.

§9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a hĺbky pochovania
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec
dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta(ďalej len "nájomná zmluva") a údaje o
zmene nájomcu
údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

2. Prevádzkovateľ vedie evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) zrušení pohrebiska

§ 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku sú umiestnené: kovová nádoba na odpad a veľkokapacitný kontajner, ktorých
vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Návštevníci sú oprávnení do kovovej nádoby vyhadzovať nádoby od sviečok a poškodené ozdobné
predmety.
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3. Do veľkokapacitného kontajnera sú návštevníci oprávnení vyhadzovať zvyšky kvetinovej výzdoby,
napadané lístie a odstránenú trávu.

§ 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú výkopové a drobné stavebné práce na pohrebisku sú
povinní nahlásiť začiatok a ukončenie prác prevádzkovateľovi (správcovi cintorína).
2. Pri výkopových prácach poskytovateľ zabezpečí okolité hroby od znečistenia zeminou.
3. Po ukončení stavebných prác je poskytovateľ povinný na vlastné náklady upratať prebytočný
materiál a zeminu z pohrebiska.
4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný do troch dní po ukončení pohrebu upratať prebytočnú
zeminu z pohrebiska na vlastné náklady.

§ 12
Cenník služieb
Cenník služieb je v prílohe.

§ 13
Prevádzkovanie Domu smútku
1. Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom zariadení.
2. Dom smútku sa otvára pre pozostalých hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody
s obstarávateľom pohrebu.

§ 14
Cenník služieb poskytovaných v Dome smútku
Cenník služieb je v prílohe.

§15
Kontrola prevádzkového poriadku a sankcie
1. Porušovanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného
zákona, prejednáva sa podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, § 32 priestupky a zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch.
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2. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
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
3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
4. Priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
5. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce (starosta, poslanci,
hlavný kontrolór obce, orgány verejného zdravotníctva a iné splnomocnené orgány)

§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok,
upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Koplotovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach dňa .........................
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Prevádzkový poriadok obce
Koplotovce schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Koplotovce dňa 01.03.2007.
4. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach
V Koplotovciach , dňa ....................

Ing. Jozef Števík
starosta obce

