
   
 
    Prevádzkový poriadok pohrebiska Rímsko-katolíckej cirkvi  
                                         v časti obce Dolný Vinodol          

    Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na základe ustanovenia §6 zák.č.369/1990 Zb.                     
v platnom znení sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom  
č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. 

Názov  pohrebiska:  Cintorín Rímsko-katolíckej církvi v časti obce Dolný Vinodol 

 Prevádzkovateľ pohrebiska : OBEC Vinodol, Obecný úrad, Vinodol 473 

 IČO:  308 625 

Schválené v Obecnom zastupiteľstve dňa 22.9.2006, ako VZN č.2 /2006,uznesením č.28/A/6-2006 

Dátum schválenia úradom – RÚVZ Nitra : 28.02.2007 

Úvodné ustanovenie 

Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických 
zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených 
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú aby pohrebiská boli 
udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom ale aj aby sa pri ich 
používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy. 
Účelom tohto VZN je úprava pôsobnosti Obce Vinodol, práva a povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 
a s prevádzkovaním pohrebiska. 

Čl. 1  

    Základné pojmy 

  Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov (mŕtveho ľudského tela), ich 
ostatkov alebo popola do hrobu. Verejným pohrebiskom v obci Vinodol je cintorín a hrobové miesto 
je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesta na uloženie urny. Pri 
pochovávaní zosnulých ľudské pozostatky sa uložia v rakve do hrobu alebo do hrobky na pohrebisku. 
Správu  pohrebiska vykonáva OBEC Vinodol, ktorá zabezpečuje požiadavky občanov a je 
prenajímateľom hrobového miesta na cintoríne. Nájomca hrobového miesta je pozostalý príbuzný 
zosnulého.     
 

Čl.2 

Popis pohrebiska 

Katastrálne územie: Dolný Vinodol , intravilán obce. 

 Pohrebiská sa nachádzajú na parc.č.719/1 o rozlohe 5724 m2. 

 Počet hrobových miest je 515.                                        
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Cintorín je napojený na zdroj vody, vedľa cintorína sa nachádza Dom smútku s chladiacim zariadením 
pred ktorým je vybudovaná betónová plocha, kde sa koná posledná rozlúčka so zosnulým. Súčasťou 
domu smútku je umývadlo,WCa žumpa. Pri hrobové miesta vedú chodníky z betónových tvárnic. 
Osvetelenie cintorína je zabezpečené neónovými svetlami. Od miestnej komunikácie je oddelený 
železným oplotením a kovanou bránou cez ktorú sa vchádza na pohrebisko z miestnej komunikácie.  

Ochranné pásmo pohrebiska je 50m, v ktorom sa nepovoľuje výstavba alebo umiestňovanie budov. 

 

Čl. 3 

Prevádzkovanie pohrebiska 

- prevádzkovateľ sa stará o vzhľad pohrebiska  
- vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku  
- povoľuje vstup na pohrebisko kamenárskym firmám pri výstavbe ohrád, pomníkov  
- udržiava zariadenie Domu smútku a sprístupňuje ho pohrebným službám a                   

pozostalým pred samotným aktom pohrebného obradu a tiež k ukladaniu ľudských  
pozostatkov  

- čistí chodníky, v zime zabezpečuje odhŕnanie snehu na prístupových  
komunikáciách na pohrebisko  

- zabezpečuje správu a údržbu pohrebiska /včetne vodovodnej prípojky/  
- zabezpečuje údržbu zelene na pohrebisku  
- vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska  
- udržiava a vedie vojnové hroby v pasporte  
- v pasporte vedie celú evidenciu hrobových miest                                                                    --  
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním sú zabezpečené cez pohrebné služby 
-  

Čl. 4 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

1.Obec Vinodol ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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 8.  
hodín po prehliadke lekára. Do ôsmych hodín sa nezapočítava doba medzi 22.oo – 6.oo hodinou. Ak 
do 96. hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7. 
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 0 – 5 °C, musia sa pochovať do 96. hodín od úmrtia, nie však pre 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 ľudských pozostatkov, musia sa ukladať do 
mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej, jako – 10 C. Ak ide o ľudské 
pozostatky cudzinca, Obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných 
vecí SR. 
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Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme 
pozostatky s písomným súhlasom orgánov v trestnom konaní. 

2.prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

3. Obecný úrad vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska v Evidenčnej knihe hrobov a    
hrobiek. Evidencia hrobových miest obsahuje:  
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudké 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 fyzickú  
    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 tohto 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 blízkých osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 
pochovaním priamo v Dome smútku. 

5. zdržať sa v styku s pozostalými  necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť 
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôlou 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 predľži a na tento účel si vyžiadať posudok úradu na základe ktorého upraví prevádzkový 
poriadok pohrebiska. 

 

Čl. 5 

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 a pre  
    dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí byť najmenej 2 m,  
b./ dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody 
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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 minimálne 1,2 m. 

2. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby v našom prípade 
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 rakvou bude najmenej 1 meter.  
 
3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:  
a/ orgánov činných v trestnom konaní  
b/ obstarávateľa pohrebu  
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola  
    obec  
Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:  
- posudok úradu verejného zdravotníctva,  
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,  
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky  
   uložené 
   Povolenie na exhumáciu vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o 
ňu požiadal.  
 

Čl. 6  
  Užívanie hrobového miesta  

 

     Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu  
    neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Pri  
    úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je  
    dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý po účinnosti prevádzkového poriadku.  
 

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 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 na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli  
 
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku  
    1 písm.c/ a  n á j o m c a  j e  z n á m y, výpovedná lehota uplynie  j e d e n  r o k  odo dňa, odkedy  
    nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do  
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    jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej 
lehoty ho prevádzkovateľ predá na dražbe. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1  
    písm.c/ a   n á j o m c a  n i e  j e  z n á m y, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste          
obvyklom na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli. Výpovedná lehota uplynie  p ä ť  r o k o v odo dňa,  
    odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu  
    príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o  p ä ť r o č n é  u l o ž e n i e  počas ktorého sa  
    môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na             
dražbe.  
 

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

 

Čl. 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
- každý návštevník je povinný pred určenou hodinou pohrebisko opustiť bez  
  osobitného upozornenia 

 
- motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba   na 
základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne  postihnutých 
občanov a motorového vozidla pohrebných služieb zabezpečujúcich pohreb. 

 
- Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom ,na základe požiadavky   
pozostalých aj v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

- pre kamenárske firmy zabezpečujúce služby občanom na pohrebisku je sprístupnené pohrebisko    
počas stanovených hodín a zároveň pre ktorých je pri vstupe na pohrebisko potrebný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
- na pohrebisko je zakázané vodiť psov, robiť hluk, návštevníci sú povinní správať sa primerane  k     
piete miesta. 

 

Čl. 8 

Pohrebisko je verejnosti prístupné celoročne od 8:00 hod. do 18:00 hod.  
 
                                                                               Čl. 9 

Plán miest na pochovávanie tvorí  prílohu tohto prevádzkového poriadku pohrebiska. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Čl. 10 
 

                                                                 Zákaz pochovávania 

l. 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 ak by bolo zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa ods.1, 
možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie 
zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil. 

3.Obec Vinodol ako prevádzkovateľ je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 
občanov 

Čl. 11 

Zrušenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Vinodol. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby  
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.  V opačnom prípade je možné pohrebisko 
zrušiť len na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy. 

 
2. 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 miesta na  inom pohrebisku 

 
3. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby,je ten , v koho záujme sa pohrebisko zrušilo,     
povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku  
 

4. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon  
 
5. Pri zrušení pohrebiska  alebo pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 
pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci. 

Čl. 12 

Priestupky 

l. Priestupku sa dopustí ten, kto 

a.) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie, 
b.)  zakázané je : 
- upravovať ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrti nakazená nebezpečnou 
chorobou, sú kontaminované rádioaktívnymi látkami, alebo ktoré sú v stave pokročilého 
rozkladu. Dokladom, ktorým sa preukáže, že v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou 
chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a  štatistické hlásenie. 
- vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, 
ak neboli uložené v chladiacom zariadení. 
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- pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku. 
-  zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa 
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
- zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bez vedomia 
prevádzkovateľa pohrebiska 
Akékoľvek porušenie ustanovení tohoto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako 
priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 31 
uvedenéhozákona.Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia. 
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 
 

Čl. 13 

Spôsob nakladania s odpadmi  
 

- v areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový  kontajner, ktorý slúži na uloženie  
odpadu / zeleň, vence, prebytočná zemina z výkopu hrobov/ 

- vývoz veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje firma Agrovinol,s. r.o.Vinodol  
-  na riadenú  skládku odpadu fi.Vepos v lokalite mesta Vráble, podľa potreby. Obecný úrad  

v spolupráci s ÚP v Nitre zamestnáva pracovníkov na aktivačnej činnosti ktorí majú na 
starosti údržbu zelene, kosenie, hrabanie trávy vo vnútri areálu cintorína a v jeho okolí. 
Pracovníci na aktivačných prácach pri Obecnom úrade majú taktiež na starosti údržbu a 
čistenie vnútorných a vonkajších priestorov  Domu smútku. 

 

                                                                    Čl. 14 

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  za jednohrob : 100.-Sk a za dvojhrob : 200.-Sk.           
 

2. Nájom za miesto na výstavbu hrobky za každý aj začatý m2 plochy na dobu 10 rokov :250,- Sk. 

3. Obnovenie /predĺženie/ nájmu na miesto na hrob, hrobku alebo urnu /bez ohľadu na  
    vek pochovanej osoby/ : na dobu 10 rokov za jednohrob:100.-Sk a za dvojhrob:200.-Sk.  
 

4. Vstup kamenárskych firiem na pohrebisko : 50,- Sk.  
 

5. Občiansky pohreb: 500,- Sk.  
 

6. Paušálny poplatok do doby pohrebu za prepožičanie priestorov v Dome smútku  45,-Sk ,      
prepožičanie chladiarenského zariadenia 21.-Sk a za prepožičanie katafalku 60.-Sk.        
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                                                                       Čl. 15  

                                                         Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný pri vchode na pohrebisko. 

Prevádzkovateľ pohrebiska,  nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú povinný 
dodržiavať  jednotlivé ustanovenia vyplývajúce z Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vinodol. 

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Vinodol bol schválený  Obecným zastupiteľstvom 
Obce Vinodol dňa  22.09.2006 uznesením č.28/A/6-2006 ako VZN č.2/2006 a tým sa ruší doterajší 
Cintorínsky poriadok obce Vinodol z roku 1987. Nariadenie schvaľuje Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nitre a je vyvesené na úradnej tabuli v obci a účinnosť nadobúda 15.dňom 
od vyvesenia.                                                                

 

         

                                                                                                    Stanislav Melišek 

                                     starosta obce  
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    Prevádzkový poriadok pohrebiska Rímsko-katolíckej cirkvi  
                                         v časti obce Horný Vinodol          

    Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na základe ustanovenia §6 zák.č.369/1990 Zb.                     
v platnom znení sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom  
č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. 

Názov  pohrebiska:  Cintorín Rímsko-katolíckej církvi v časti obce Horný Vinodol 

 Prevádzkovateľ pohrebiska : OBEC Vinodol, Obecný úrad, Vinodol 473 

 IČO:  308 625 

Schválené v Obecnom zastupiteľstve dňa 22.9.2006, ako VZN č.2 /2006,uznesením č.28/A/6-2006 

Dátum schválenia úradom – RÚVZ Nitra : 30.03.2007 

 

Úvodné ustanovenie 

Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických 
zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených 
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú aby pohrebiská boli 
udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom ale aj aby sa pri ich 
používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy. 
Účelom tohto VZN je úprava pôsobnosti Obce Vinodol, práva a povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 
a s prevádzkovaním pohrebiska. 

 

Čl. 1  

    Základné pojmy 

  Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov (mŕtveho ľudského tela), ich 
ostatkov alebo popola do hrobu. Verejným pohrebiskom v obci Vinodol je cintorín a hrobové miesto 
je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesta na uloženie urny. Pri 
pochovávaní zosnulých ľudské pozostatky sa uložia v rakve do hrobu alebo do hrobky na pohrebisku. 
Správu  pohrebiska vykonáva OBEC Vinodol, ktorá zabezpečuje požiadavky občanov a je 
prenajímateľom hrobového miesta na cintoríne. Nájomca hrobového miesta je pozostalý príbuzný 
zosnulého.     
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Čl.2 

Popis pohrebiska 

Katastrálne územie: Horný Vinodol , intravilán obce. 

Pohrebisko sa nachádza na parc.č.930 o rozlohe 5070 m2. 

Počet hrobových miest je 571 a v detskej časti počet hrobov je 114.                                        

Cintorín je napojený na zdroj vody, v areáli cintorína sú vybudované chodníky z betónových tvárnic. 
osvetelenie cintorína je zabezpečené neónovými svetlami. Od miestnej komunikácie je oddelený 
železným oplotením a kovanou bránou cez ktorú sa vchádza na pohrebisko z miestnej komunikácie.  

Ochranné pásmo pohrebiska je 50m, v ktorom sa nepovoľuje výstavba alebo umiestňovanie budov. 

Čl. 3 

Prevádzkovanie pohrebiska 

- prevádzkovateľ sa stará o vzhľad pohrebiska  
- vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku  
- povoľuje vstup na pohrebisko kamenárskym firmám pri výstavbe ohrád, pomníkov  
- udržiava zariadenie Domu smútku a sprístupňuje ho pohrebným službám a                   

pozostalým pred samotným aktom pohrebného obradu a tiež k ukladaniu ľudských  
pozostatkov  

- čistí chodníky, v zime zabezpečuje odhŕnanie snehu na prístupových  
komunikáciách na pohrebisko  

- zabezpečuje správu a údržbu pohrebiska /včetne vodovodnej prípojky/  
- zabezpečuje údržbu zelene na pohrebisku  
- vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska  
- udržiava a vedie vojnové hroby v pasporte  
- v pasporte vedie celú evidenciu hrobových miest                                                                    --  
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním sú zabezpečené cez pohrebné služby 

 

Čl. 4 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

1.Obec Vinodol ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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 8.  
hodín po prehliadke lekára. Do ôsmych hodín sa nezapočítava doba medzi 22.oo – 6.oo hodinou. Ak 
do 96. hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7. 
dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa 
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nezistila, nemožno spopolniť. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, ktoré musí 
mať teplotu v rozmedzí 0 – 5 °C, musia sa pochovať do 96. hodín od úmrtia, nie však pre 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 ľudských pozostatkov, musia sa ukladať do 
mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej, jako – 10 C. Ak ide o ľudské 
pozostatky cudzinca, Obec je povinná bezodkladne 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 v trestnom konaní. 

2.prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

3. Obecný úrad vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska v Evidenčnej knihe hrobov a    
hrobiek. Evidencia hrobových miest obsahuje:  
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudké 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 fyzickú  
    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 tohto 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 blízkých osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 
pochovaním priamo v Dome smútku. 

5. zdržať sa v styku s pozostalými  necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť 
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôlou 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 predľži a na tento účel si vyžiadať posudok úradu na základe ktorého upraví prevádzkový 
poriadok pohrebiska. 
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Čl. 5 

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 a pre  
    dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí byť najmenej 2 m,  
b./ dno musí ležať najmenej 0,5m 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 minimálne 1,2 m. 

2. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby v našom prípade 
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 rakvou bude najmenej 1 meter.  
 
3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:  
a/ orgánov činných v trestnom konaní  
b/ obstarávateľa pohrebu  
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola  
    obec  
Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:  
- posudok úradu verejného zdravotníctva,  
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,  
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky  
   uložené 
   Povolenie na exhumáciu vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o 
ňu požiadal.  
 

Čl. 6  
  Užívanie hrobového miesta  

 

     Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu  
    neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Pri  
    úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie náj 

omnej zmluvy majú dedičia. Ak je  
    dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý po účinnosti prevádzkového poriadku.  
 

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  
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    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 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 na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli  
 
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku  
    1 písm.c/ a  n á j o m c a  j e  z n á m y, výpovedná lehota uplynie  j e d e n  r o k  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 predá na dražbe. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1  
    písm.c/ a   n á j o m c a  n i e  j e  z n á m y, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste          
obvyklom na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli. Výpovedná lehota uplynie  p ä ť  r o k o v odo dňa,  
    odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu  
    príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o  p ä ť r o č n é  u l o ž e n i e  počas ktorého sa  
    môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na             
dražbe.  
 

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

 

 

Čl. 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
- každý návštevník je povinný pred určenou hodinou pohrebisko opustiť bez  
  osobitného upozornenia 

 
- motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba   na 
základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne  postihnutých 
občanov a motorového vozidla pohrebných služieb zabezpečujúcich pohreb. 

 
- Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom ,na základe požiadavky   
pozostalých aj v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

- pre kamenárske firmy zabezpečujúce služby občanom na pohrebisku je sprístupnené pohrebisko    
počas stanovených hodín a zároveň pre ktorých je pri vstupe na pohrebisko potrebný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. 
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- na pohrebisko je zakázané vodiť psov, robiť hluk, návštevníci sú povinní správať sa primerane  k     
piete miesta. 

Čl. 8 

Pohrebisko je verejnosti prístupné celoročne od 8:00 hod. do 18:00 hod.  
 
 

Čl. 9 

Plán miest na pochovávanie tvorí  prílohu tohto prevádzkového poriadku pohrebiska. 

 

Čl. 10 
 

                                                                 Zákaz pochovávania 

l. 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 ak by bolo zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa ods.1, 
možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie 
zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil. 

3.Obec Vinodol ako prevádzkovateľ je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 
občanov 

Čl. 11 

Zrušenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Vinodol. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby  
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.  V opačnom prípade je možné pohrebisko 
zrušiť len na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy. 

 
2. 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 miesta na  inom pohrebisku 

 
3. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby,je ten , v koho záujme sa pohrebisko zrušilo,     
povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku  
 

4. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon  
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5. Pri zrušení pohrebiska  alebo pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 
pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci. 

Čl. 12 

Priestupky 

l. Priestupku sa dopustí ten, kto 

a.) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie, 
b.)  zakázané je : 
- upravovať ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrti nakazená nebezpečnou 
chorobou, sú kontaminované rádioaktívnymi látkami, alebo ktoré sú v stave pokročilého 
rozkladu. Dokladom, ktorým sa preukáže, že v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou 
chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a  štatistické hlásenie. 
- vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, 
ak neboli uložené v chladiacom zariadení. 
- pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku. 
-  zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa 
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
- zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bez vedomia 
prevádzkovateľa pohrebiska 
Akékoľvek porušenie ustanovení tohoto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako 
priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 31 
uvedenéhozákona.Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia. 
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 
 

Čl. 13 

Spôsob nakladania s odpadmi  
 

- v areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový  kontajner, ktorý slúži na uloženie  
odpadu / zeleň, vence, prebytočná zemina z výkopu hrobov/ 

- vývoz veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje firma Agrovinol,s. r.o.Vinodol  
-  na riadenú  skládku odpadu fi.Vepos v lokalite mesta Vráble, podľa potreby. Obecný úrad  

v spolupráci s ÚP v Nitre zamestnáva pracovníkov na aktivačnej činnosti ktorí majú na 
starosti údržbu zelene, kosenie, hrabanie trávy vo vnútri areálu cintorína a v jeho okolí. 
Pracovníci na aktivačných prácach pri Obecnom úrade majú taktiež na starosti údržbu a 
čistenie vnútorných a vonkajších priestorov  Domu smútku. 

                                                                    Čl. 14 

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  za jednohrob : 100.-Sk a za dvojhrob : 200.-Sk.           
 

2. Nájom za miesto na výstavbu hrobky za každý aj začatý m2 plochy na dobu 10 rokov :250,- Sk. 
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3. Obnovenie /predĺženie/ nájmu na miesto na hrob, hrobku alebo urnu /bez ohľadu na  
    vek pochovanej osoby/ : na dobu 10 rokov za jednohrob:100.-Sk a za dvojhrob:200.-Sk.  
 

4. Vstup kamenárskych firiem na pohrebisko : 50,- Sk.  
 

5. Občiansky pohreb: 500,- Sk.  
 

6. Paušálny poplatok do doby pohrebu za prepožičanie priestorov v Dome smútku  45,-Sk ,      
prepožičanie chladiarenského zariadenia 21.-Sk a za prepožičanie katafalku 60.-Sk.        

 

                                                                      Čl. 15  

                                                         Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný pri vchode na pohrebisko. 

Prevádzkovateľ pohrebiska,  nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú povinný 
dodržiavať  jednotlivé ustanovenia vyplývajúce z Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vinodol. 

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Vinodol bol schválený  Obecným zastupiteľstvom 
Obce Vinodol dňa  22.09.2006 uznesením č.28/A/6-2006 ako VZN č.2/2006 a tým sa ruší doterajší 
Cintorínsky poriadok obce Vinodol z roku 1987. Nariadenie schvaľuje Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nitre a je vyvesené na úradnej tabuli v obci a účinnosť nadobúda 15.dňom 
od vyvesenia.                                                                

 

         

                                                                                                    Stanislav Melišek 

                                     starosta obce  
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__________________________________________________________________________________
                      

 Prevádzkový poriadok pohrebiska Reformovanej kresťanskej cirkvi  
                                                         v časti obce Dolný Vinodol           

    Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole na základe ustanovenia §6 zák.č.369/1990 Zb.                     
v platnom znení sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom  
č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. 

Názov  pohrebiska:  Cintorín Reformovanej kresťanskej cirkvi v časti obce Dolný Vinodol 

 Prevádzkovateľ pohrebiska : OBEC Vinodol, Obecný úrad, Vinodol 473 

 IČO:  308 625 

Schválené v Obecnom zastupiteľstve dňa 22.9.2006, ako VZN č.2 /2006,uznesením č.28/A/6-2006 

Dátum schválenia úradom – RÚVZ Nitra : 30.03.2007 

Úvodné ustanovenie 

Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických 
zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených 
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú aby pohrebiská boli 
udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom ale aj aby sa pri ich 
používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy. 
Účelom tohto VZN je úprava pôsobnosti Obce Vinodol, práva a povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami a s prevádzkovaním pohrebiska. 

Čl. 1  

    Základné pojmy 

  Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov (mŕtveho ľudského tela), ich 
ostatkov alebo popola do hrobu. Verejným pohrebiskom v obci Vinodol je cintorín a hrobové miesto 
je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesta na uloženie urny. Pri 
pochovávaní zosnulých ľudské pozostatky sa uložia v rakve do hrobu alebo do hrobky na pohrebisku. 
Správu  pohrebiska vykonáva OBEC Vinodol, ktorá zabezpečuje požiadavky občanov a je 
prenajímateľom hrobového miesta na cintoríne. Nájomca hrobového miesta je pozostalý príbuzný 
zosnulého.     

Čl. 2 

Popis pohrebiska 

 Katastrálne územie: Dolný Vinodol , intravilán obce. 

 Pohrebiská sa nachádzajú na parc.č.784/1 o rozlohe 3037 m2. 

 Počet hrobových miest je 81.                                        
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Cintorín je napojený na zdroj vody, v areáli cintorína je vybudovaná betónová plocha, kde sa koná 
posledná rozlúčka so zosnulým. Pri hrobové miesta vedú chodníky z betónových tvárnic. Osvetelenie 
cintorína je zabezpečené neónovými svetlami. Od miestnej komunikácie je oddelený železným 
oplotením a  bránou ,cez ktorú sa vchádza na pohrebisko z miestnej komunikácie.  

Ochranné pásmo pohrebiska je 50m, v ktorom sa nepovoľuje výstavba alebo umiestňovanie budov. 

 

Čl. 3 

Prevádzkovanie pohrebiska 

- prevádzkovateľ sa stará o vzhľad pohrebiska  
- vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku  
- povoľuje vstup na pohrebisko kamenárskym firmám pri výstavbe ohrád, pomníkov  
- udržiava zariadenie Domu smútku a sprístupňuje ho pohrebným službám a                   

pozostalým pred samotným aktom pohrebného obradu a tiež k ukladaniu ľudských  
pozostatkov  

- čistí chodníky, v zime zabezpečuje odhŕnanie snehu na prístupových  
komunikáciách na pohrebisko  

- zabezpečuje správu a údržbu pohrebiska /včetne vodovodnej prípojky/  
- zabezpečuje údržbu zelene na pohrebisku  
- vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska  
- udržiava a vedie vojnové hroby v pasporte  
- v pasporte vedie celú evidenciu hrobových miest                                                                    --  
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním sú zabezpečené cez pohrebné služby 

Čl. 4 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

1.Obec Vinodol ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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 8.  
hodín po prehliadke lekára. Do ôsmych hodín sa nezapočítava doba medzi 22.oo – 6.oo hodinou. Ak 
do 96. hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7. 
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 0 – 5 °C, musia sa pochovať do 96. hodín od úmrtia, nie však pre 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 ľudských pozostatkov, musia sa ukladať do 
mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej, jako – 10 C. Ak ide o ľudské 
pozostatky cudzinca, Obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných 
vecí SR. 
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Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme 
pozostatky s písomným súhlasom orgánov v trestnom konaní. 

2.prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

3. Obecný úrad vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska v Evidenčnej knihe hrobov a    
hrobiek. Evidencia hrobových miest obsahuje:  
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudké 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 fyzickú  
    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 tohto 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 blízkých osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 
pochovaním priamo v Dome smútku. 

5. zdržať sa v styku s pozostalými  necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť 
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôlou 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 predľži a na tento účel si vyžiadať posudok úradu na základe ktorého upraví prevádzkový 
poriadok pohrebiska. 

Čl. 5 

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 a pre  
    dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí byť najmenej 2 m,  
b./ dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody 
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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 minimálne 1,2 m. 

2. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby v našom prípade 
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 rakvou bude najmenej 1 meter.  
 
3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:  
a/ orgánov činných v trestnom konaní  
b/ obstarávateľa pohrebu  
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola  
    obec  
Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:  
- posudok úradu verejného zdravotníctva,  
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,  
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky  
   uložené 
   Povolenie na exhumáciu vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o 
ňu požiadal.  
 

Čl. 6  
  Užívanie hrobového miesta  

 

     Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu  
    neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Pri  
    úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je  
    dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý po účinnosti prevádzkového poriadku.  
 

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 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 na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli  
 
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku  
    1 písm.c/ a  n á j o m c a  j e  z n á m y, výpovedná lehota uplynie  j e d e n  r o k  odo dňa, odkedy  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    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 predá na dražbe. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1  
    písm.c/ a   n á j o m c a  n i e  j e  z n á m y, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste          
obvyklom na pohrebisku, alebo na obecnej tabuli. Výpovedná lehota uplynie  p ä ť  r o k o v odo dňa,  
    odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu  
    príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o  p ä ť r o č n é  u l o ž e n i e  počas ktorého sa  
    môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na             
dražbe.  
 

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

Čl. 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
- každý návštevník je povinný pred určenou hodinou pohrebisko opustiť bez  
  osobitného upozornenia 

 
- motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba   na 
základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne  postihnutých 
občanov a motorového vozidla pohrebných služieb zabezpečujúcich pohreb. 

 
- Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom ,na základe požiadavky   
pozostalých aj v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

- pre kamenárske firmy zabezpečujúce služby občanom na pohrebisku je sprístupnené pohrebisko    
počas stanovených hodín a zároveň pre ktorých je pri vstupe na pohrebisko potrebný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
- na pohrebisko je zakázané vodiť psov, robiť hluk, návštevníci sú povinní správať sa primerane  k     
piete miesta. 

Čl. 8 

Pohrebisko je verejnosti prístupné celoročne od 8:00 hod. do 18:00 hod.  
 
 

Čl. 9 

Plán miest na pochovávanie tvorí  prílohu tohto prevádzkového poriadku pohrebiska. 
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Čl.10 
 

                                                                 Zákaz pochovávania 

l. 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 ak by bolo zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa ods.1, 
možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie 
zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil. 

3.Obec Vinodol ako prevádzkovateľ je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 
občanov 

 

Čl. 11 

Zrušenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Vinodol. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby  
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.  V opačnom prípade je možné pohrebisko 
zrušiť len na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy. 

 
2. 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 miesta na  inom pohrebisku 

 
3. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby,je ten , v koho záujme sa pohrebisko zrušilo,     
povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku  
 

4. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon  
 
5. Pri zrušení pohrebiska  alebo pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 
pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci. 

Čl. 12 

Priestupky 

l. Priestupku sa dopustí ten, kto 

a.) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie, 
b.)  zakázané je : 
- upravovať ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrti nakazená nebezpečnou 
chorobou, sú kontaminované rádioaktívnymi látkami, alebo ktoré sú v stave pokročilého 
rozkladu. Dokladom, ktorým sa preukáže, že v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou 
chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a  štatistické hlásenie. 
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- vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, 
ak neboli uložené v chladiacom zariadení. 
- pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku. 
-  zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa 
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
- zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bez vedomia 
prevádzkovateľa pohrebiska 
Akékoľvek porušenie ustanovení tohoto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako 
priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 31 
uvedenéhozákona.Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia. 
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 
 

Čl. 13 

Spôsob nakladania s odpadmi  
 

- v areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový  kontajner, ktorý slúži na uloženie  
odpadu / zeleň, vence, prebytočná zemina z výkopu hrobov/ 

- vývoz veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje firma Agrovinol,s. r.o.Vinodol  
-  na riadenú  skládku odpadu fi.Vepos v lokalite mesta Vráble, podľa potreby. Obecný úrad  

v spolupráci s ÚP v Nitre zamestnáva pracovníkov na aktivačnej činnosti ktorí majú na 
starosti údržbu zelene, kosenie, hrabanie trávy vo vnútri areálu cintorína a v jeho okolí. 
Pracovníci na aktivačných prácach pri Obecnom úrade majú taktiež na starosti údržbu a 
čistenie vnútorných a vonkajších priestorov  Domu smútku. 

 

                                                                    Čl. 14 

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  za jednohrob : 100.-Sk a za dvojhrob : 200.-Sk.           
 

2. Nájom za miesto na výstavbu hrobky za každý aj začatý m2 plochy na dobu 10 rokov :250,- Sk. 

3. Obnovenie /predĺženie/ nájmu na miesto na hrob, hrobku alebo urnu /bez ohľadu na  
    vek pochovanej osoby/ : na dobu 10 rokov za jednohrob:100.-Sk a za dvojhrob:200.-Sk.  
 

4. Vstup kamenárskych firiem na pohrebisko : 50,- Sk.  
 

5. Občiansky pohreb: 500,- Sk.  
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6. Paušálny poplatok do doby pohrebu za prepožičanie priestorov v Dome smútku  45,-Sk ,      
prepožičanie chladiarenského zariadenia 21.-Sk a za prepožičanie katafalku 60.-Sk.        

 

                                                                      Čl. 15  

                                                         Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný pri vchode na pohrebisko. 

Prevádzkovateľ pohrebiska,  nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú povinný 
dodržiavať  jednotlivé ustanovenia vyplývajúce z Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Vinodol. 

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Vinodol bol schválený  Obecným zastupiteľstvom 
Obce Vinodol dňa  22.09.2006 uznesením č.28/A/6-2006 ako VZN č.2/2006 a tým sa ruší doterajší 
Cintorínsky poriadok obce Vinodol z roku 1987. Nariadenie schvaľuje Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nitre a je vyvesené na úradnej tabuli v obci a účinnosť nadobúda 15.dňom 
od vyvesenia.                                                                

 

         

                                                                                                    Stanislav Melišek 

                                     starosta obce  
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