
VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

číslo  08/2019 

o výstavbe ,správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území  

obce Brestov 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“ 

 

Obecné zastupiteľstvo Brestov sa v zmysle   

§ 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojím 

uznesením číslo 70-30/9-2019 prijalo toto všeobecne záväzne nariadenie: 

 

§ 1 

Úvodne ustanovenia 

1. Všeobecné záväzne nariadenie obce Brestov o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Brestov ( ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska „) upravuje správu 

a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Brestov Prevádzkový poriadok pohrebiska 

je vydaný v zmysle ust. §19 zákona č. 131 / 2010 Z.z. 

o pohrebníctve 455/1991Zb.o pohrebníctve a živnostenskom podnikaní ( živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o pohrebníctve„). 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovanie pohrebiska ( ďalej 

len „prevádzkovateľ“), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na 

pohrebiskách a na návštevníkov pohrebísk. 

 

§ 2 

Základne pojmy 

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 

b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 

c) počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste 

úmrtia a príprava na prepravu, 

d) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava 

od momentu smrti po pochovanie, 

e) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava 

a opätovné pochovanie, 

f) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy: zahŕňa 

najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,  

g) balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných 

zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom, 

h) konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj 

posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom, 



i) transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov, 

j) transportný vak je nepriepustný obal , ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských 

pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné, 

k) konečná rakva ( ďalej len rakva“ ) je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky 

pochovávajú, 

l) preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov 

a ľudských ostatkov po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom , okrem 

spopolnených pozostatkov, ktorá  je potrebná medzi úmrtím a pochovaním, 

m) miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas 

pohrebného sprievodu, 

n) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce, 

o) pochovávanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov  do hrobu 

alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov  rozptylom na rozptylovej lúke alebo výsypom popola na 

vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom sa môže uložiť aj na inom mieste, 

p) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských pozostatkov z jedného miesta 

pochovania na iné miesto, 

q) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ostatkov , obyčajne spojený 

s obradom., 

r) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

v krematóriu 

s) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho 

a obstaráva pohreb, 

t) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 

u) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie, 

v) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien a popolom do 

oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom, 

w) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ostatkov do zeme, 

x) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme, 

y) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských 

pozostatkov, 

aa) hrobové miesto je miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie  

      hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny, 

ab) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy   

      s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme, 

ac)  prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie  

      dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej  

                  doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami  

                  uloženými v spodnej rakve, 

            ad)  dvoj hrob alebo viac hrob je hrobové miesto, ktoré viacerých rakiev  s ľudskými  

                   pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba, 



            ae)  hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov,    

                   ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými  

                   ostatkami bezprostredne vedľa seba,   

             af)  exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované, 

             ag)  skrývka je vrstva zeme , ktorá sa pres zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej 

                    lúky odstraňuje, 

             ah)  služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom  

                    a služby spojené s údržbou hrobového miesta. 

 

§3 

Zariadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb 

 

Obec Brestov má zriadené pohrebisko v obci na parcele  číslo KN-E 755  

Obec v zmysle ust. § 16 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len „zákon 

o pohrebníctve“ ) Prevádzkovateľom je obec, ktorá zodpovedá za dodržiavanie všetkých 

platných predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie pohrebiska s dôrazom na hygienu 

prostredia a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov. 

1. Na zariadenie hrobov, hrobiek a urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné 

stavebné povolenie alebo ohlásenie . 

2. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom  pásme sa nesmú povoľovať 

a ani umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na 

primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.  

3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 

 výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 

 pochovanie, 

 vykonanie exhumácie, 

 správu a údržbu pohrebiska, 

 správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku, 

 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

5. Správu a údržbu pohrebiska v obci zabezpečuje správca, ktorý je povinný: 

 starať sa o poriadok na pohrebisku, 

 vymeriavať a určovať hrobové miesto na pohrebisku, 

 upozorňovať pozostalých a rodinných príslušníkov na udržiavanie čistoty v okolí 

prenajatých hrobových miest, 

 dbať o to, aby suché kvety, vence a podobne sa ukladali na miesto na to určené 

a dohľadať, aby na pohrebisku nevznikli skládky odpadu resp. zeminy z výkopu 



hrobov, prípadne opráv alebo likvidácie hrobiek, obstarávať veľkokapacitné 

kontajnery určené na likvidáciu odpadu z pohrebiska, 

 kontrolovať a obmedziť prístup na pohrebisko motorovými vozidlami a inými 

mechanizmami – výnimka sa dáva len v prípade nutnosti pri výkope hrobu, 

výstavbe resp. oprave alebo likvidácii hrobky a podobne, 

 prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky , ak je úmrtie doložené listom 

o prehliadke mŕtveho  a štatistickým hlásení o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý 

vykonal prehliadku mŕtveho o čom je povinný viesť evidenciu 

 umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 

uzavretí rakvy pred pochovaním, 

 zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania  a pri smútočných 

obradoch umožňovať účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou   

 zabezpečiť poriadok a čistotu na pohrebisku 

 zabezpečiť starostlivosť o zeleň a oplotenie pohrebiska 

 vymerať a označiť hrobové miesto na základe predloženého dokladu o prenájme 

hrobového miesta jeho nájomcom,  

 

 

 

 

 

 

§4 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je obec Brestov, ktorá prevádzkovanie zabezpečuje 

v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Odborne spôsobilou osobou  v súlade 

s citovaným zákonom je firma 

 

POSOL s.r.o.  Ploské 149, 04444,  t. č. 0903 285 582 

          ktorá s obcou uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb. 

 

2. 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 tesného činnú, 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) písomne informovať nájomcov hrobových miest o :  

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

                    - dátume, ku ktorému sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu je známa  

                   jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na  

                   pohrebisku , 

e) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 

tleciu dobu primerane  predĺži a na základe výsledkov hydrogeologického  

prieskumu vyžiadať posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na 

základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 

f) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému 

miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, 

keď je potrebné zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, 

g) starať sa o zeleň nachádzajúcej sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby, 

h) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku  

i) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je Dom 

smútku a vybavenosť pohrebiska, 

j) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, 

k) starať sa o oplotenie pohrebiska, 

l) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkovateľa pohrebiska, 

m) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky      ( 

ďalej len „hrobové miesta“)na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje. 

 

§ 5 

Nájomca hrobového miesta 

1. Prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobového miesto na uloženie 

ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov, príp. len prázdne hrobové miesto až po 

uzavretí nájomnej zmluvy. Na cintoríne sa vybudovanie nového  hrobového miesta  môže 

vykonať len so súhlasom správcu cintorína. 

2. Nájomne za prepožičanie hrobového miesta na pohrebisku v obci Brestov je nasledovné:   

 



a) Poplatky za prepožičanie hrobového miesta a služby pre obyvateľov s trvalým 

pobytom a rodákov  v obci Brestov 

               

             Hrobka : 

             na 5 rokov                 20,- EUR                                                               

            Hlinený hrob: 

             na 5 rokov                     15,- EUR                                                              

  

b)  Poplatky za prepožičanie hrobové miesta a služby pre obyvateľov  

s trvalým pobytom mimo obce Brestov 

  

           Hrobka  

          na 5 rokov                 30,- EUR                                                                                

          Hlinený hrob  

           na 5 rokov               25,- EUR  

                                                                                                                                   

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po            

uplynutí tlecej doby na pohrebisku ( 10 rokov). 

2.   Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa   

prevádzkového poriadku pohrebiska. 

3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať 

prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie  evidencie 

hrobových miest. 

 

  

 

§ 6  

 

Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov 

 

1. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný  

    záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu. 

2. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť 

     mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia , pochovanie zabezpečí obec ( ak na jej  

     území  došlo k úmrtiu). Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec,  

     v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby,  



     v ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. 

3. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie 

Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo príslušnej diplomatickej misií, alebo 

konzulárnemu oddeleniu úradu štátu , ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec 

nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia o úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR 

alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol 

mŕtvy štátnym príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov  

alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať. 

4. Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami je   160 cm. Ak sa počíta s 

ďalším   uložením rakvy  s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového miesta, 

musí byť hĺbka hrobu 220 cm. Pre osoby mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka najmenej 

120 cm. 

5. Obec ako prevádzkovateľ pohrebiska podľa § 19 zákona o pohrebníctve , na pohrebisku 

v súlade s ust. 22 ods. 2 zákona o pohrebníctve určuje tleciu dobu 10  rokov. 

6. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.   

7. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého   uložiť ďalšie pozostatky, ak je ich 

možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 

uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 100 cm. 

8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero  rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená 

do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená 

tak , aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

 

 

 § 7 

 

Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta  

 

 

1. Výkop hrobu na založenie telesných pozostatkov zomrelého v rakve sa vykonáva 

o týchto rozmeroch: 

a) jednoosobný  - dĺžka 240 cm, šírka 110 cm, hĺbka 80 cm 

b) dvojosobný    - dĺžka 240 cm, šírka 110 cm, hĺbka 160 cm 

c) trojosobný      - dĺžka 240cm, šírka 110 cm, hĺbka 240 cm 

d) detský hrob podľa potreby 

e) urnové miesto  -  dĺžka 100 cm, šírka 100 cm 

2. Ak ma rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto 

veľkosť. 

3. Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť 

pôdy. 

4. Dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody. 

5. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť najmenej 30 cm. 

6. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov. 

7. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste je každý , kto vykonáva výkop, 

s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia 

pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky , ktorá sa 

potom zasype zemou. 

8. Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol narušený 

estetický vzhľad pohrebiska. 

9. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo 

zabezpečiť vyčistenia okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. 



Zvyšky kameňa resp. hliny z výkopu hrobu nesmie ukladať do kontajnerov na 

pohrebisku, alebo  okolo plotu  pohrebiska , ale je povinný zabezpečiť ich odvoz 

z pohrebiska na vlastné náklady. 

10. Pre uloženie  urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 50 x 50 cm. 

 

 

Hroby amerického štýlu  

 

1. Vybrané hrobové miesta v sektore pre hrob „v americkom štýle“ musia byť upravené 

podľa inštrukcií prevádzkovateľa. Pozostalí sú povinní dodržiavať pokyny 

prevádzkovateľa o vyprataní vencov, kvetinových darov a hrob upraviť do požadovaných 

      rozmerov a osadiť náhrobný kameň tak, aby nenarušil estetický vzhľad okolitých 

      hrobových miest. 

2. Nájomcovia v sektore „americké hroby“ sú povinní zabezpečiť, aby na trávnatej ploche 

      neboli žiadne kamene, betónové základy, kvety, vence ...... atď. Tieto je povinný nájomca 

odstrániť najneskôr do 180 dní od uloženia ostatkov do hrobu. V opačnom prípade budú 

všetky tieto predmety odstránené z hrobového miesta prevádzkovateľom bez náhrady 

prípadnej škody spôsobenej nájomcovi. 

3. Vybrané hrobové miesto musí spĺňať požadované rozmery a nesmie zasahovať do  

susedných hrobových miest. Rozmery náhrobného kameňa je 110 x 40 cm. Miesto na 

umiestnenie kvetov, váz a pod. musí byť na úrovni terénu a max. 60 cm od náhrobného 

kameňa v smere uloženia pozostatkov. 

 

 

§ 8 

Označovanie hrobov 

 

 

Základne označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými  pozostatkami je drevený kríž, ktorý 

sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí 

byť uvedené meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste 

uložené, dátum narodenia, dátum úmrtia. 

 

 

 

§ 9 

Príslušenstvo hrobového miesta 

 

 

1. Náhrobné pomníky , záhlavne pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto 

pomníkov a epitavných dosiek, sú majetkom nájomcu hrobového miesta, alebo 

vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné náklady. 

2. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1 

povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú  dosku a ich 

príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich  

odstránenie. 

3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je 

prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy. 

 

 



 

 

§10 

Práce na pohrebisku 

 

1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí 

byť najmä pokosené, odburinené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené 

tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo  okolité hrobky. 

2. Práce na pohrebisku okrem bežnej úpravy možno vykonávať len podľa písomne  

určených podmienok prevádzkovateľa. 

3. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k ním vykonáva nájomca sám 

resp. na základe jeho objednávky pohrebná  služba resp. kamenárstvo. 

4. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi – 

správcovi pohrebiska, písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie. 

5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa 

a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach, vrátane hliny z výkopu hrobov 

alebo likvidácie hrobky vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady. 

6. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí 

oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť správcovi cintorína – pohrebiska. 

7. Na osadenie nového pomníka je potrebný súhlas správcu. 

8. Urnu sa spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť 

s vedením prevádzkovateľa na pohrebisku zamestnanci pohrebnej služby resp. 

kamenárstva na základe objednávky nájomcu hrobového miesta. 

9. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu  prevádzkovateľa  vysádzať na pohrebisku 

stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy. 

10. Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby ( nájomca) vykonávať drobné práce 

pre udržiavanie a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie okolia). 

 

 

§ 11 

Exhumácia 

 

 

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora 

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 

nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu . 

2. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 1, žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, 

na ktorom sú ľudské ostatky uložené  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 ľudské ostatky 

uložené na inom pohrebisku, 

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky 

prevezie, 

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 2  nevyhovie, rozhodne o nej súd. 

4. Na rozhodnutie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 

5. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal. 



6. Exhumáciu vykoná fyzická alebo právnická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon 

tejto činnosti. 

 

 

 

§ 12 

Zrušenie pohrebiska  

 

 

 1.   Pohrebisko môže obec  zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ostatkov uložených                                                                 

na pohrebisku 

2.  Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej odseku 1 len 

z dôvodov uvedených Z.z 131/2010 v § 20 ods.1 alebo z dôvodu verejného záujmu na 

základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy, verejný záujem musí byť riadne 

odôvodnený. 

3.  Ten, v koho záujem sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie  

a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové miesto na 

inom pohrebisku. 

4.  Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa 

pohrebisko  zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 

5.  Hroby, hrobky alebo pohrebiská , ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa 

môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 

o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. 

Hroby a hrobky, ktoré sú v evidované v zozname pamätihodnosti obce , sa môžu zrušiť 

len po predchádzajúcom súhlase obce. 

6.  Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 

 

 

§ 13 

Prenájom hrobového miesta 

 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého 

uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí 

tlecej doby na pohrebisku.  

2. Po uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi 

rovnopis nájomnej zmluvy. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak ho nájomca 

neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového 

poriadku pohrebiska . 

4. 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.  

5. Prevádzkovateľ  je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy 

a výpoveď doručiť najmenej do 2 mesiace predo dňom , keď sa hrobové miesto zruší alebo 

keď uplynie lehota, na ktorú je nájomne zaplatené. 

6. Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomcu môže so súhlasom správcu 

upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Správca vydá na 

tento účel nájomcovi: 



a) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka, 

b) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka, 

c) súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky, 

d) súhlas na osadenie, rekonštrukciu  alebo doplnenie epitafnej dosky. 

7. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať so súhlasom správcu náhrobný pomník, 

záhlavný pomník alebo epitafnu dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady. 

8. Prenájom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 

Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafna doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca 

vybudoval  na vlastné náklady. 

9. prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisku situačný plán hrobov, ich evidenciu   

a prehľad voľných hrobových miest. Situačný plán hrobov s rozdelením pohrebiská do 

jednotlivých sektorov tvorí prílohu tohto VZN.  

10.  Nájomca je povinný rešpektovať situačný plán hrobov a rozdelenie pohrebiská do 

sektorov podľa Prílohy č. 1 tohto VZN, vrátane spôsobu pochovávania v danom sektore, 

čo potvrdí podpisom na čestnom vyhlásení, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.  

 

 

 

 

§ 14 

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu 

 

 

1. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať 

nájomca v prospech inej osoby iba formou dohody a úradne osvedčeným podpisom. 

Jedno vyhodnotenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie 

do evidencie. 

2. Na základe dohody podľa odseku 1 uzatvorí prevádzkovateľ s novým nájomcom 

dodatok k nájomnej zmluve o prenájme hrobového miesta  na zaplatenú dobu. 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia. 

Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý. 

 

§ 15 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie 

výpovedná lehota, na ktorú je nájomne zaplatené, najneskôr tri mesiace pred 

uplynutím tejto lehoty. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 

vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má 

hrobové miesto zrušiť. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska  nájomnú zmluvu vypovie, ak:  

a) závažné  okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového  

      miesta, 

b) sa pohrebisko ruší 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového 

miesta. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených 

v odseku 3 písm. a) a  b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové 



miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na 

nové hrobové miesto. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených 

v odseku 3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi 

najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je 

známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 

obvyklom na pohrebisku. 

6. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedenom v odseku 3 

písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po 

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa 

nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na 

pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedenom v odseku 3 

písm. 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 hrobu; ak ho v tejto 

lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehote ho prevádzkovateľ pohrebiska, 

ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci: po uplynutí výpovednej 

lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.                                                                      

( § 135 Občianskeho zákonníka ) 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 

v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy 

na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie  tri roky odo dňa, 

odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto 

lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné 

uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty 

sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. ( § 135 Občianskeho zákonníka 

) 

9. Ak pre prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a  8, musí 

zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu 

príslušenstva hrobu. 

 

 

§ 16 

Evidencia pohrebiska 

 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný : 

a) viesť evidenciu hrobových miest, ktorá sa člení na 

     1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať 

                   -     meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú   

                         uložené   hrobovom mieste, 

- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

s uvedením hrobového miesta 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 nájomca obec, 



- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta ( § 663 až 684 

Občianskeho zákonníka ) / 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 kultúrna 

pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu (§14 

zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších  predpisov)  alebo či ide o vojnový hrob ( Zákon č.130/2005 

Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov) 

- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne 

odňatého ľudského plodu. 

           2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá má obsahovať údaje o: 

                             - zákaze pochovania a dobe  jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

                             - zrušení pohrebiska 

           3.  Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva  

                prevádzkovateľ. 

           4. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu  

               Obce. 

 

 

 

 

§ 17 

Vstup na pohrebisko 

 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne. 

2. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povinný iba po vyhradených 

komunikáciách a to po dohode so správcom pohrebiska: 

                  a)na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,        

obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta, 

b)na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, 

c)na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb, 

3. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané. 

4. Na pohrebisku je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných 

látok, osobám na bicykli a podobne. 

5.  V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči 

motorových vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť 

prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel. 

6. Prevádzkovateľ a správca pohrebiska môže vykázať z pohrebiska vodičov 

s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú  prevádzkový poriadok pohrebiska. 

7. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých sektorov pohrebiska 

pomedzi hrobové miesta je zakázaný. 

8. Okrem uvedených povinností, je každý povinný na pohrebisku sa riadiť ďalšími 

pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

9. Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1. novembra   do 9. novembra je pohrebisko 

prístupne  do 22.00 hod. 

10. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je  pohrebisko prístupné počas 

pracovnej doby správcu pohrebiska. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas 

správcu pohrebiska . Podnikateľ je povinný nahlásiť správcovi a prevádzkovateľovi 

pohrebiska požiadavku na vstup na pohrebisko min. 24 hodín vopred. 



 

§ 18 

 

Správanie sa na pohrebisku 

 

 

1.  Správca pohrebiska a zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska sú  povinní najmä: 

a) zdržiavať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných 

obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou 

obstarávateľa pohrebu, 

b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 

uzavretí rakvy pred pochovaním, 

c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi. 

2. Správca pohrebiska a zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska majú zakázané 

požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho 

pracovného zaradenia. 

3. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, 

nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať 

alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia , objekty 

a zeleň. 

4. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi 

prevádzkovateľa. 

5. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a ostatný odpad. 

6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na 

to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečne požiaru, prípadne poškodenie 

iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. 

7. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok 

a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

8. Chodníky ( uličky) medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné 

a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

9. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových 

korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných 

prostriedkoch. 

10. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný za týchto podmienok: 

   a) pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe 

             b) pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta 

             c) pre kamenárstva a pohrebne služby podnikajúce na základe živnostenského  

                oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle. 

11. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správca 

pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov. 

 

 

 

§19 

Dĺžka tlecej doby 

 

         Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov  pochovaných v hrobe je10 rokov od pochovania 

         Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov  pochovaných v hrobke je 20 rokov od pochovania 

 

 



 

§20 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

 

1. Na pohrebisku je umiestnený kontajner na komunálny odpad a kontajnery na 

separovaný odpad, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska . 

Biologický rozložiteľný odpad, živé kvety, vence, buriny, tráva sa uskladňujú na 

vyznačenom mieste za ohradou pohrebiska. 

   2.  Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska. 

   3.  Upratovanie, zametanie, kosenie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich k  

         nemu sa vykonáva podľa potreby. 

4. Stavebník  je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska. 

 

 

§21 

Režim  údržby, čistoty a vykonanie dezinfekcie priestorov pohrebiska 

 

 

1. Upratovanie, zametanie, kosenie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich ku 

pohrebisku sa vykonáva podľa potreby. 

 

 

§ 23 

Sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového pohrebiska fyzickými osobami je 

priestupkom podľa §48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

2. Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebísk právnickou osobou, 

možno uložiť pokutu do 6638 € podľa §13 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

§24 

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebiska, podnájomcov,  

obstarávateľov, osoby vykonávajúce práce na pohrebiskách a pre všetkých pracovníkov 

a  pohrebných služieb. 

1. Nadobudnutím platnosti a účinnosti  tohto poriadku sa ruší ustanovenia doteraz 

prijatých nariadení resp. poriadkov ustanovujúcich túto problematiku. 

2. Doterajšie právne vzťahy tykajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované 

v zmysle zákona o pohrebníctve. 

 



§ 25 

Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, 

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom 

zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad 

a v iných areáloch, 

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti nájomcu hrobového miesta, 

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 

f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré 

sú potrebné na vedenie evidencie, 

g) neudržiava poriadok na pohrebisku 

h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti návštevníkov 

i) nezachováva  dôstojnosť pohrebiska 

2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa 

prihliada na závažnosť, spôsobu, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

3. Na priestupky  a ich prejednávanie sa vzťahuje  všeobecný predpis o priestupkoch         ( 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/199 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov). 

4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.  

5. priestupky podľa odseku 1 písmena a) a b) prejednáva  a sankcie za ne ukladá 

regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je prímom štátneho rozpočtu. 

6. Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos 

z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

   

§26 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2016 o výstavbe, správe, údržbe 

a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Brestov „prevádzkový poriadok pohrebiská“. 

 

Príloha č. 2 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brestov o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní 

pohrebiska na území obce Brestov  

 

 



VZOR č. 1 

Čestné vyhlásenie 

 

Ja dolu podpísaný (á) …........................................................... nar. …................................ 

bytom …..................................... si prenajímam hrobové miesto na miestnom cintoríne v 

sektore …....................................  

 

Čestne prehlasujem, že budem rešpektovať spôsob pochovávania i umiestnenia hrobov v 

tomto sektore a do budúcna nebudem ja ani moji rodinní príslušníci požadovať zmenu hrobu, 

ktorá je pre daný sektor predpísaná. 

 

 

V Brestove dňa.......................... 

                                                                                                    …...................................... 

                                                                                                                podpis 

 

 

  

§27 

Účinnosť 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 4.9.2019 

 

                      - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 4.9.2019 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 19.9.2019 

 

Doručené pripomienky (počet) : 5 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 23.9.2019 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 23.9.2019 



 VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestove dňa 30.9.2019 

pod č. : 70-30/9-2019 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brestov  dňa : 1.10.2019 

 

VZN vyvesené na internetovej stránke obce Brestov dňa: 1.10.2019 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Brestov dňa : 20.10.2019 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.11.2019 
 
 
 

V Brestove, dňa 1.10.2019                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Jozef Šoltés 

                                                                                              starosta obce  

 


