
VZN č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok 
pohrebiska obce Vinodol 

Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto 
  

všeobecne záväzné nariadenie 
č.   1/2012, 

ktorým sa ustanovuje 
Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Vinodol 

 
Názov pohrebísk:  Cintorín Rímskokatolíckej cirkvi v kat. území Horný Vinodol 
                                Cintorín Rímskokatolíckej cirkvi v kat. území Dolný Vinodol 
                                Cintorín Reformovanej kresťanskej cirkvi v kat. území Dolný Vinodol  
 
Prevádzkovateľ pohrebísk: OBEC VINODOL, Obecný úrad Vinodol, Obecná 473/29,  
                                                95106 Vinodol 
 
IČO:  308625 
 
Schválené na Obecnom zastupiteľstve dňa 20.3.2012 ako  VZN č. 1/2012, uznesením č. 
67/03/12 
 
Dátum schválenia –  RÚVZ Nitra:  30.03.2007 
 

ČL.1 

Základné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na 
území obce Vinodol. 
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov 
hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 
Prevádzkový poriadok je upravuje: 
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 
b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a 
zachovaním dôstojnosti tohto miesta, 
d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 
e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových miest, 
f) dĺžku tlecej doby, 
g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska, 
h) spôsob nakladania s odpadmi, 
i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, 
j) cenník služieb.   
 
 
 



 
Čl. 2 

Základné pojmy 
 
Na účely tohto nariadenia: 
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,   
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo 
hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len "pohrebisko"), uloženie spopolnených ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na 
vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom 
mieste, 
d) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na 
iné miesto, 
e) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s 
obradom, 
f) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu, 
g) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 
h) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie, 
i) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do 
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom, 
j) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo 
ľudských ostatkov do zeme, 
k) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme, 
l) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky 
alebo miesto na uloženie urny, 
m) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými 
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme, 
n) 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, 
o) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie 
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami 
bezprostredne vedľa seba, 
p) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na 
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva 
nezasypáva zeminou, 
q) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované, 
r) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby 
spojené s údržbou hrobového miesta. 
  

Čl. 3 
Popis pohrebísk na území obce  

 
Na  území obce sa nachádzajú tri pohrebiská:  
1./ Rímskokatolícky cintorín: - kat.územie Horný Vinodol,  
                                                - parc.č.719/1 o rozlohe 5724 m2  
                                                - počet hrobových miest  517  
2./ Rímskokatolícky cintorín: - kat.územie Dolný Vinodol 
                                                - parc.č. 930 o rozlohe 5070 m2 



                                                - počet hrobových miest 502   
3./ Cintorín Reformovanej cirkvi: - kat.územie Dolný Vinodol 
                                                       - parc.č.784/1 o rozlohe 3037 m2 
                                                       - počet hrobových miest 81 
 
Cintoríny sú napojené na zdroj vody, vedľa Rímskokatolíckej cirkvi v kat.území Dolný 
Vinodol sa nachádza Dom smútku s chladiacim dvojboxom. Pred Domom smútku je 
vybudovaná betónová plocha, kde sa koná posledná rozlúčka so zosnulým. Súčasťou Domu 
smútku je umývadlo, WC a žumpa. Pri hrobové miesta vedú chodníky z betónových tvárnic. 
Osvetlenie je zabezpečené neónovými svetlami. Od miestnej komunikácie sú cintoríny 
oddelené železným oplotením a kovanou bránou, cez ktorú sa vchádza na pohrebisko 
z miestnej komunikácie. 
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v ktorom sa nepovoľuje výstavba alebo umiestňovanie 
budov. 
  

Čl. 4 
 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk 
 

1./  obec Vinodol, ako prevádzkovateľ pohrebiska, je povinná 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 ľudských 
ostatkov. 
       Osoby, ktoré zomreli v domácnosti, musia byť prevezené na dočasné uloženie do Domu 
smútku do ôsmych hodín po prehliadke lekára. Do ôsmych hodín  sa nezapočítava doba medzi 
22.00 – 6.00 hod. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa 
nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec. 
Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. Ak sa ľudské 
pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, ktoré musí mať teplotu v rozmedzí od 0 do 
mínus 5 °C, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od 
úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené 
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, ak doba od zistenia úmrtia 
lekárom presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudksých pozostatkov, musia sa ukadať 
do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako mínus 10 ºC. Ak 
ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná pezodkladne oznámiť jeho úmrtie 
Ministerstvu zahraničných vecí SR. 
       Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ 
prevezme pozostatky s písomným súhlasom orgánov činných v trestnom konaní. 
 
2./ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska 
 
3./ obecný úrad vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska v elektronickej 
forme, a to program Orfeus. Evidencia hrobových miest obsahuje: 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, 
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, 
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 



e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fizyckú 
osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu, 
f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy. 
       Podľa spracovaného pasportu viesť evidenciu hrobových miest. Na základe tohot 
pasportu si obstarávateľ pohrebu vyberie hrobové miesto. 
       Pochováva sa do nových hrobov, ale tiež po uplynutí tlecej doby /10 rokov/ sa pochováva 
aj do starých hrobov. 
 
4./ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy 
pred pochovaním priamo v Dome smútku. 
 
5./ zdržať sa styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť 
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. 
 
6./ písomne informovať nájomcu o: 
    a) skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené 
    b) dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa a súčasne túto   
        informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku. 
 
7./  ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 
dobu primerane predĺži a na tento účel si vyžiada posudok úradu, na základe ktorého upraví 
prevádzkový poriadok pohrebiska.   
 

  
Čl.5 

Prevádzkovanie pohrebiska 
 

 
(1) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na 
tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi 
pohrebiska. 
(2) Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, 
prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou. 
(3) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b) vykonávanie exhumácie, 
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
d) správu pohrebiska, 
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované, 
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 
  
  

Čl. 6 
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, 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. 
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c). 
2./ Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá pre 
pohrebisko v obci Vinodol trvá 10 rokov. 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. 
3./  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 
     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. 
 
      Žiadosť o exhumáciu 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 budú ľudské ostatky uložené na 
inom pohrebisku, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie. 
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd. 
Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
 
 
  

Čl.7 
Užívanie hrobového miesta 

 
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nesmie byť vypovedaná 
skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie nájomnej zmluvy majú osoby blízke. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoby, 
ktorá sa prihlási ako prvá. 

 
Čl.8 

Výpoveď nájomnej zmluvy 
 

1./ 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. 
2./ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 
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. 
3./ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie zmluvy 
a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom, 
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť, 
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.  



4./ Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 
obvyklom n pohrebisku alebo na úradnej tabuli obce. 
5./ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 
1 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 lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec. 
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 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. 
 
 

Čl.9 
Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 
Nájomca hrobového miesta je povinný 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu 
hrobového miesta, 
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest, 
e) udržiavať poriadok na pohrebisku. 
  

Čl.10 
Stavebné práce a iné obdobné činnosti na pohrebisku 

 
K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, urnového miesta (ďalej len “stavba”) 
alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na hrobovom mieste, je potrebný 
predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. To platí aj pre osadenie pomníka 
na hrobovom mieste a tiež pre odstraňovanie uvedených stavieb na hrobovom mieste. To sa 
netýka bežnej údržby hrobového miesta. Osoba vykonávajúca stavebné práce je povinná 
požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie stavby z dôvodu jej správneho umiestnenia 
a správnych rozmerov.  
Stavebné práce a iné obdobné činnosti na pohrebisku je možné vykonávať povolené stavebné 
práce a činnosti len v čase sprístupnenia pohrebiska verejnosti. 
Stavebné práce a obdobné činnosti na hrobovom mieste môže vykonávať len nájomca 
hrobového miesta alebo ním určená osoba. 
Každý, kto vykonáva stavebné a iné obdobné práce na pohrebisku, je povinný odpad, ktorý 
vznikol pri týchto prácach, vyviezť z pohrebiska na svoje náklady. Je zakázané tento stavebný 
odpad umiestňovať do nádob určených na ostatný odpad produkovaný na pohrebisku. 
Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo iných súčastí hrobu musí 
oprávnená osoba oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu. 
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť stavebné práce a obdobné 
činnosti na pohrebisku, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, 
alebo ak by jeho činnosť rušila pohrebný obrad. 
  



Čl.11 
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku 

 
Zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nasledovných nádob na zber 
odpadu: 
a) kontajnery veľkoobjemové  
 Odvoz a ukladanie odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.   
  
 

Čl.12 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku 
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov, najmä zachovávať dôstojnosť 
pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,  zdržať sa konania, ktorým by 
rušili pokoj na pohrebisku, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo 
pozostalých. 
Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, 
ktoré slúžia spoločným potrebám. 
Na pohrebisku sa zakazuje: 
a) šliapať po hrobových miestach, 
b) odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad, 
c) robiť hluk, 
d) vodiť psov, mačky a iné spoločenské, alebo úžitkové zvieratá, 
e) fajčiť, 
f) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod ich 
vplyvom, 
g) jazdiť na bicykli, kolobežkách, kolieskových korčuliach, 
h) ničiť, odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest, 
i) akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska, 
j) vstupovať motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy. 
Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu 
a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 
  
 
 

Čl. 13 
Vstup na pohrebisko 

 
Pohrebisko je pre verejnosť prístupné (ďalej len prevádzková doba) 
a) pohrebisko je verejnosti prístupné celoročne od 8:00 do 18:00 
Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovenej 
prevádzkovej doby bez osobitného upozornenia prevádzkovateľom pohrebiska. 
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup 
verejnosti na pohrebisko. 
Sprístupnenie pohrebiska v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo prevádzkovej doby je 
možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb. 
Do areálu pohrebiska je zákaz vstupu motorovým vozidlám s výnimkou 



a) vozidiel zabezpečujúcich prevoz mŕtvych, 
b) vozidiel zabezpečujúcich stavebné práce alebo iné obdobné činnosti, ak celková hmotnosť 
vozidiel zabezpečujúcich úpravu hrobov neprekročí 6 t. 
Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, 
ak nedodržiavajú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku. 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť vstup na pohrebisko tak, aby nebolo možné 
naň vstupovať motorovými vozidlami bez vedomia prevádzkovateľa pohrebiska. 
Prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko po 
vzájomnej dohode. 
  

Čl.14 
Zákaz pochovávania 

 
1./ Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo 
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. 
2./ Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme podľa ods.1, 
možno ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý 
pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí. 

 
Čl.15 

Zrušenie pohrebiska 
 

1./ Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov 
uložených na pohrebisku. 
2./ Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len 
z osobitných zákonných dôvodov alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu 
príslušného orgánu štátnej správy; verejný záujem musí byť riadne odôvodnený. 
3./ Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a 
preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 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. / Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 
  

Čl.16 
Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku 

 
Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú: starosta obce, poverení 
zamestnanci obce, hlavný kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva a členovia 
príslušných komisií obecného zastupiteľstva. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia 
osobitných právnych predpisov týkajúcich sa výkonu dozoru nad pohrebiskami.   
  

Čl.17 
Porušenie prevádzkového poriadku 

 
Nedodržanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku: 

a) ak ide o priestupky a iné správne delikty na úseku pohrebníctva, upravuje zákon č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

b)  v ostatných prípadoch porušenie všeobecne záväzného nariadenia upravuje zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 



Čl.18 
Priestupky 

 
 (1) Priestupku na úseku pohrebníctva 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 ich areáloch, 
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
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 povinností 
návštevníkov, 
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.  
(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa 
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 
(4) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €. 
(5) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom 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. 
  

Čl.19 
Záverečné ustanovenia 

 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný pri vchode na pohrebisko. 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je príloha č. 1 – cenník služieb 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na 
území obce Vinodol zo dňa 22.9.2006. 
Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa                    
 20.3.2012 uznesením č. 67/03/12                 . 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 
  
Vo Vinodole, dňa 20.3.2012 
  
 
                                                                                                   Stanislav Melišek 
                                                                                                    Starosta obce 
 
 
 
 
Vyvesené: ........29.3.2012................ 
Zvesené:   .........12.4.2012............... 
 



                                                                                                                                    Príloha č.1 

 
 

Cenník služieb: 
 
1./ Nájom za hrobové miesto, alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu/ bez 
ohľadu na vek zomrelého/ na dobu 10 rokov je: 
     a.) za jednohrob:   10,-€ 
     b.) za dvojhrob :    20,-€ 
 
2./ Nájom za miesto na výstavbu hrobky za každý aj začatý m2 plochy na dobu 10 rokov:  
10,-€ 
 
3./ Obnovenie /predĺženie/ nájmu na miesto na hrob, hrobku alebo urnu /bez ohľadu na vek 
pochovanej osoby/ na dobu 10 rokov: 
     a.) za jednohrob:    10,-€ 
     b.) za dvojhrob:      20,-€ 
 
4./ Paušálny poplatok do doby pohrebu za prepožičanie priestorov v Dome smútku: 15,-€     

 
 


