
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HURBANOVA VES 
Č. 5/2008 

ktorým sa vydáva poriadok pohrebiska v obci Hurbanova Ves 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje postup orgánov obce, práva 
a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými 
pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby a pohrebiska 
v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona číslo 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Článok II. 
Rozsah platnosti

 
Tento poriadok platí pre pohrebisko v Hurbanovej Vsi spravovaný Obecným úradom 
v Hurbanovej Vsi. 
 

Článok III. 
Základné pojmy

 
Na účely tohto VZN: 
a) ľudské pozostatky sú ľudské telo, 
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní (ďalej len „popol“) 
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 
d) uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na 

rozptylovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku (popol sa môže uložiť aj 
na inom mieste), 

e) verejné pohrebisko (ďalej len „pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, 
rozptylová lúka a vsypová lúka, 

f) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo 
miesto na uloženie urny, 

g) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy. Úprava 
zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša, 

h) transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských pozostatkov, transportný vak je vak, 
ktorý slúži na rovnaký účel ako transportná rakva, 

i) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú, 
j) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu, 
k) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa má odstrániť pred zrušením rozptylovej lúky alebo 

vsypovej lúky. 



 
Článok IV. 

Správa a prevádzkovanie pohrebiska 
 
1. Správu pohrebiska zabezpečuje Obecný úrad v Hurbanovej Vsi prostredníctvom správcu 

pohrebiska tak, aby bola zabezpečená údržba, čistota a poriadok pohrebiska. 
2. Správca pohrebiska je povinný starať sa o vonkajší vzhľad, úpravu verejnej zelene, údržbu 

zariadení a vykonávať dozor na pohrebisku. 
3. Pod prevádzkovaním pohrebiska rozumieme: 

a) pochovávanie, 
b) správu a údržbu pohrebiska, 
c) správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku, 
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska. 

 
Článok V. 

Pochovávanie
 
1. Ľudské pozostatky zomrelých v obci sa umiestnia v dome smútku v prípade, že budú 

pochovaní na tomto pohrebisku. 
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. 
3. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia musia sa do 96 hodín od 

úmrtia pochovať nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené 
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia. 

 
Článok VI. 

Užívanie hrobového miesta urny a hrobky
 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , nesmie byť vypovedaná skôr ako po 
uplynutí tlecej doby na pohrebisku, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 
10 rokov. 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je 
dedičov viac, má právo na uzavretie zmluvy ten, ktorý sa prihlásil ako prvý. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup 
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem 
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. 
O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska 
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta 
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
evidencie hrobových miest.  

6. Výška nájmu za hrobové miesto na pohrebisku a za služby súvisiace s pochovávaním sa 
vyberajú podľa platného cenníka. 

7. Prenájom hrobového miesta určuje prevádzkovateľ pohrebiska, o úpravu hrobového 
miesta sa stará nájomca. 



8. Právo na prenájom hrobového miesta môže previesť správa pohrebiska len na základe 
písomného návrhu oprávneného nájomcu. 

9. V prípade uloženia ľudských pozostatkov do hrobu, ktorého nie je nájomcom, môže sa 
pochovať až vtedy, keď k tomuto úkonu dá písomný súhlas doterajší nájomca hrobu. 

10. Pred ukladaním rakvy do suchej hrobky musí konečná rakva zodpovedať daným 
predpisom, (rakva musí byť tesne uzavretá, aby z nej neunikal zápach a aby sa do nej 
nedostali hlodavce). 

 
Článok VII. 

Výpoveď nájomnej zmluvy 
 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak  

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 
ďalšiu dobu, 

b) sa pohrebisko zruší, 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 
1 písm. a) a b) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné 
náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové 
miesto.  

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,  
a) keď sa mu hrobové miesto zruší,  
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

4. Ak mu nie je známe adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 
obvyklom na pohrebisku. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 
1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy 
nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do 
jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí 
výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe (zákon č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov). 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom 
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné 
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste 
s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po 
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú 
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

8. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla 
obec VZN, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva 
kultúry SR. 



 
Článok VIII. 

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia 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 m, pre 
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 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 najmenej 1,2 m. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá  podľa 

zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.  
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 rakvou bude najmenej 1,2 metre. 

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev a ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 
a) orgánov činných v trestnom konaní, 
b) obstarávateľa pohrebu alebo, 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľ pohrebu bola 

obec. 
6. Žiadosť podľa odseku 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

a) posudok úradu, 
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky 

uložené. 
7. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
 

Článok IX. 
Ukladanie spopolnených pozostatkov

 
Spopolnené pozostatky sa ukladajú v zásade podľa priania zosnulého za jeho života, prípadne 
podľa objednávateľa pohrebu v urne, v hrobe alebo spoločnom hrobe.  
 

Článok X. 
Stavby na pohrebisku

 
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej stavby (hrobu, 
náhrobku, hrobky) treba súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri vyhotovení stavby alebo pri 
jej úprave, musí sa stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o 
tvar a rozmery (na tieto stavby netreba stavebné povolenie). 
 

Článok XI. 
Stromy a kry

 
Stromy a kry možno vysádzať len na miestach, ktoré určí prevádzkovateľ pohrebiska. Do 
hrobových miest prepožičaných správou cintorína je zakázané vysádzať stromy a okrasné 



kríky, ktoré dorastajú nad 100 cm. Nepovolenú výsadbu môže prevádzkovateľ pohrebiska dať 
odstrániť. 
 

Článok XII. 
Práce na pohrebisku 

 
1. Výkopové práce môžu vykonávať pohrebné služby a ďalej len osoby určené 

prevádzkovateľom pohrebiska, resp. na základe súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 
2. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať určené osoby za asistencie pohrebnej služby, ak to 

nebolo dohodnuté inak. Spopolnené pozostatky v urne môžu s povolením 
prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na prepožičané miesto aj iné osoby. 

3. Jednoduché práce potrebné na prepožičaných miestach k udržiavaniu a skrášľovaniu 
hrobov a ich okolia sú povinní pozostalí alebo ich blízke osoby. 

4. Pri vykonávaní výkopových prác, montovaní pomníkov a stavebných prác za poškodenie 
hrobových miest nesie zodpovednosť ich vykonávateľ v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
Článok XIII. 

Prístup na pohrebisko 
 
Pohrebisko je verejne prístupné počas celého roka od svitania až do zotmenia. 
 

Článok XIV. 
Pravidlá správania sa na pohrebisku

 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa: 

odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, jazdiť na bicykloch, poškodzovať hroby, 
náhrobné kamene, zariadenia cintorína, zeleň, pálenie. Odpadky, (suché kytice, kahance 
a vence) sa odkladajú len do kontajnera, ktorý je v areály pohrebiska a je určený výhradne 
len na odpad z pohrebiska.  

2. Proti občanom, ktorí porušia nariadenia tohto poriadku sa bude postupovať podľa zákona 
č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 
Článok XV. 

Zásady pochovávania na pohrebisku 
 
1. Na pohrebisku môžu byť pochovaní iba občania, ktorí majú trvalý pobyt v Hurbanovej 

Vsi. 
2. V prípade záujmu o pochovanie iných osôb, ktorí nemajú trvalý pobyt a o hrobové miesto 

prejavia záujem rozhodne starosta obce. 
 

Článok XVI. 
Poplatky za prepožičanie miest a cintorínske služby 

 
1. Za prepožičanie miest na miestnom pohrebisku sa stanovujú poplatky nasledovne:  

Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi na dobu 10 rokov 100,00 €
Prepožičanie miesta pre dvoj hrob v zemi na dobu 10 rokov  200,00 €
Prepožičanie miesta k postaveniu hrobky za každý i započatý 1 m2 plochy na 
dobu 25 rokov 

100,00 €



2. Za cintorínske služby na miestnom pohrebisku sa stanovujú poplatky nasledovne: 

Prepožičanie obradnej siene (domu smútku) k pohrebu 100,00 €

3. Zosnulým, ktorí mali v obci Hurbanova Ves trvalý pobyt najmenej 12 mesiacov pred 
úmrtím, poskytne správca pohrebiska úľavu na poplatkoch podľa ods. 1 vo výške 90%. 

4. Zosnulým, ktorí mali v obci Hurbanova Ves trvalý pobyt najmenej 12 mesiacov pred 
úmrtím, poskytne správca pohrebiska úľavu na poplatkoch podľa ods. 2 vo výške 100%. 

5. Za predĺženie užívacieho práva na miestnom pohrebisku sa stanovujú poplatky 
nasledovne: 

Predĺženie užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 10 rokov 10,00 €
Predĺženie užívacieho práva na miesto pre dvoj hrob na dobu 10 rokov  20,00 €
Predĺženie užívacieho práva prepožičaného miesta pre hrobku za každý 
i započatý 1 m2 plochy na dobu 25 rokov 

10,00 €

 
Článok XVII. 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Obecné zastupiteľstvo obce Hurbanova Ves sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

ktorým sa vydáva poriadok pohrebiska v obci Hurbanova Ves uznieslo dňa 5.12.2008. 
2. Dňom 31.12.2008 stráca platnosť a účinnosť VZN č. 2/2006 ktorým sa vydáva poriadok 

pohrebiska v obci Hurbanova Ves. 
3. Správa pohrebiska (cintorína) zverejní toto všeobecne záväzné nariadenie na Dome 

smútku a na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi. 
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. 
 
 
 
 
 
        Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 
         starosta obce  
 
 
Vyvesené dňa 5.12.2008 
Zvesené dňa  22.12.2008 
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