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Obec Veľké Bierovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Veľké Bierovce 

 

 

prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Bierovce 

  (ďalej len „nariadenie“). 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Nariadenie upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Veľké Bierovce. 

2. Toto nariadenie obsahuje: 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska;  

b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku;  

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta;  

d) spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku;  

e) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a 

zachovaním dôstojnosti tohto miesta;  

f) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti;  

g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov; plán hrobových miest;  

h) dĺžku tlecej doby;  

i) spôsob vedenia evidencie pohrebiska;  

j) spôsob nakladania s odpadmi na pohrebisku;  

k) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko;  

l) cenník nájomného a služieb za užívanie hrobového miesta a použitie domu smútku. 

3. Pohrebisko v k. ú. obce Veľké Bierovce sa nachádza na pozemku parcela CKN č. 145/1. Jeho 

súčasťou je stavba nachádzajúca sa na parcele CKN  č. 145/2 - dom smútku s chladiacim 

zariadením na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. 

 

 

§2 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Veľké Bierovce, IČO: 00 312 142, so sídlom 913 11 Veľké 

Bierovce 24. 

 

 

§3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Obec na pohrebisku zabezpečuje a umožňuje tieto služby a činnosti:  

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,  



b) vykonávanie exhumácie, 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

d) správu pohrebiska, 

e) správu domu smútku s chladiacim zariadením, 

f)  údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku, 

g) zber a odvoz odpadu,  

h) dodávku vody a elektriny.   

2. Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu vykonáva buď oprávnená osoba v zmysle 

zmluvy uzavretej s obcou alebo výnimočne oprávnená osoba obstarávateľa pohrebu po 

predchádzajúcej dohode s obcou.    

 

 

§4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 

nájomcu hrobového miesta,  

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  

c) zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta  na vlastné náklady, 

d) písomne oznamovať obci všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových 

miest,  

e) udržiavať poriadok na pohrebisku,  

f) udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu k 

prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom, 

g)  starať sa o osadenie pomníka (a iného príslušenstva hrobu) tak, aby neohrozoval iných 

návštevníkov alebo okolité hrobové miesta,  

h) ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska t. j. do smetných nádob, 

príp. veľkoobjemových  kontajnerov (okrem stavebného odpadu).    

 

 

§5 

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku 

 

1. Obstarávateľ pohrebu a pohrebná služba majú právo použiť na pohreb zariadenie domu smútku 

v nevyhnutnom rozsahu, pričom sú povinní riadiť sa  pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Náklady spojené s pohrebom hradí obstarávateľ pohrebu po dohode s ním vybranou pohrebnou 

službou. 

3. Na zriaďovanie hrobov a urnových hrobov na pohrebisku nie je spravidla potrebné stavebné 

povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon). 

4. Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom stavba rozumie zriaďovanie hrobov, náhrobkov, 

základovej konštrukcie ohraničujúcej hrob a urnových hrobov. 

5. Nájomca hrobového miesta je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom 

mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim  súhlasom prevádzkovateľa.  

6. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave je stavebník povinný požiadať o súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska a riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska, dodržiavať 

určené tvary a rozmery hrobových  miest. 

7. Základová konštrukcia hrobového miesta musí byť umiestnená v nezamŕzajúcej hĺbke alebo 

dimenzovaná na nerovnomerné sadanie pôdy a musí byť navrhnutá so zreteľom na únosnosť 

pôdy a: 



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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý 

ľudský plod najmenej 0,7 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m, 

b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi (pozdĺžne uličky) musia byť najmenej 0,3 m, 

c) dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou  

zeminou vo výške minimálne 1,2 m (s výnimkou prehĺbeného hrobu, kde je oddelenie 

zabezpečené betónovou platňou),  a ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo 

predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m,    

e) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami 

susedných rámov, 

f) plocha hrobového miesta po úprave (šírka x dĺžka)  

• hrob pre dospelú osobu            1,10 x 2,45 m,  

• detský hrob pre dieťa do 10 rokov                       1,00 x 2,00 m,  

• hrob pre dieťa mladšie ako 3 roky                     0,90 x 1,45 m,  

• pre ľudský plod           0,90 x 1,45 m 

• urna                      0,60 x 0,80 m.     

8. Výnimky z vyššie uvedeného sa vzťahujú na už existujúce hroby, ktoré sú opätovne 

zazmluvňované alebo sú už do existujúcich zazmluvnených hrobov ukladané ďalšie ľudské 

pozostatky alebo ľudské ostatky.  

9. Bez súhlasu prevádzkovateľ pohrebiska nie je prípustné odpredávať alebo odstraňovať 

vybudované stavby. 

10. Nájomca hrobového miesta je povinný po ukončení nájomnej zmluvy odstrániť vybudované 

hrobové miesto s náhrobným pomníkom na vlastné náklady a so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska.  

11. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta. 

12.  Po skončení stavebných prác a prác na  úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať 

alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta. Zvyškový  stavebný materiál a zeminu 

nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska. Nepoužitý 

zvyškový materiál a zeminu je povinný  vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady. 

13. Vysádzať stromy, umiestňovať lavičky a budovať chodníky pri hrobových miestach možno len na 

základe písomného súhlasu  prevádzkovateľa pohrebiska.  Prevádzkovateľ je oprávnený ich 

odstrániť, ak narušujú prevádzku  pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. Stromy, 

lavičky a chodníky umiestnené bez súhlasu prevádzkovateľa je nájomca povinný na výzvu 

prevádzkovateľa odstrániť na vlastné náklady.  

14. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.       

 

 

§6 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a 

zachovaním dôstojnosti tohto miesta 

 

1. 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. 

2. Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré 

slúžia spoločným potrebám. 

3. Na pohrebisku sa zakazuje:  

a) chodiť po hrobových miestach,  

b) odhadzovať a ukladať odpad mimo zberných nádob na to určených,  



c) robiť hluk, 

d) vodiť psov, 

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) poškodzovať hrobové miesto, 

i) odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest, 

j) akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska.   

4. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu a nie 

je povolené obmedzovať ich priechodnosť.  

5. Na pohrebisko je zákaz vstupu motorovým vozidlám s výnimkou:  

a) vozidiel zabezpečujúcich prevoz ľudských pozostatkov, 

b) vozidiel, so súhlasom obce, zabezpečujúcich stavebné práce alebo iné obdobné činnosti.   

 

 

§7 

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti 

 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roka a 24 hodín denne. 

2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 

požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup 

verejnosti na pohrebisko. 

4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.    

 

 

§8 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. Ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobov, alebo po kremácii do  urnových hrobov. 

2.  Pochovávanie na pohrebisku môže vykonávať len pohrebná služba zabezpečená obstarávateľom 

pohrebu alebo oprávnené osoby určené prevádzkovateľom pohrebiska. 

3. Záväzné rozmery hrobových miest sú uvedené v čl. 5 tohto nariadenia. 

4. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, 

pokiaľ dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia). 

5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky a 

ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 

pozostatkov a ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude minimálne 1 m, 

maximálne 1,2 m, prípadne budú oddelené betónovou platňou. Toto ustanovenie sa neuplatní,  

pokiaľ dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).  

6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. 

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

8. Spopolnené pozostatky sa ukladajú v urne. 

9. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím 

prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci pohrebnej služby.  

10. Miesta na uloženie urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sú vyhradené podľa plánu 

hrobových miest. Urnu možno takisto uložiť do hrobky prípadne do náhrobku k inému členovi 

rodiny.  

11. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa 

pohrebiska.   



§9 

Plán hrobových miest 

 

1. Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska.    

 

 

§10 

Dĺžka tlecej doby 

 

1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je najmenej 

10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.   

  

 

§11 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska elektronicky a v písomnej forme. 

2. Evidencia pohrebiska sa člení na evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania 

pohrebiska. 

3. Evidencia hrobových miest obsahuje najmä:  

a) číslo hrobu, druh hrobu (jednohrob/ prehĺbený hrob /dvojhrob /viachrob /detský hrob/ 

hrobka/), 

b) osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené (meno, priezvisko, 

rodné číslo, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, dátum  pochovania, tlecia 

doba, hĺbka pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého pozostatky sa 

uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou),   

c) osobné údaje nájomcu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa miesta trvalého pobytu          

fyzickej osoby, 

d)  nájomnú zmluvu, ktorá obsahuje dátum úhrady poplatku za nájom hrobového miesta a 

dátum, dokedy je nájom zaplatený, dátum uzavretia nájomnej zmluvy, číslo nájomnej 

zmluvy, údaje o zmene nájomcu, údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy, dátum jej 

ukončenia.  

4. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje najmä: údaje o zákaze pochovávania, ak bol 

taký zákaz vydaný a údaje o zrušení pohrebiska.  

 

§12 

Nakladanie s odpadmi na pohrebisku 

 

1. Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá odpad z hrobového miesta do 

zberných nádob na to určených pre pohrebisko.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú 

vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch v platnom znení. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené v 

platnom  všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

3. Za zber a odvoz komunálneho odpadu zodpovedá obec.  

4. Stavebný odpad je nájomca alebo zhotoviteľ stavby povinný odviesť z pohrebiska na vlastné 

náklady.   

 

 

 

 



§13 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska  umožní  prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko 

na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska najmenej 

jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah vykonania pohrebnej 

služby v dome smútku a na pohrebisku. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prípadne ten, kto vykonáva výkopové práce, je zodpovedný 

za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti, pričom táto 

zodpovednosť sa vzťahuje i na poškodenie susedných  náhrobkov. 

4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového 

poriadku a svoju činnosť vykonávať v zmysle platných právnych predpisov.    

 

§14 

Cenník nájomného a služieb za užívanie hrobového miesta a použitie domu smútku 

 

1. Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska je Prílohou č. 1 tohto nariadenia. 

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 

3. 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 a nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak osobitný 

zákon neustanovuje inak.  

4. Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a vymeria 

hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie. 

5. Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné podľa cenníka, 

ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

6. Za užívanie domu smútku vyberá obec poplatok vo výške určenej v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

7. Nájomné a poplatok  sú  príjmami rozpočtu obce. 

 

  § 15 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce č. 1/2008 

o Cintorínskom poriadku v obci Veľké Bierovce. 

2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľké 

Bierovce dňa 26.03.2020, uznesením č. 11/2020, nadobúda účinnosť dňom 15.04.2020. 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska spolu s cenníkom je verejnosti prístupný na mieste obvyklom 

na pohrebisku a na obecnom úrade. 

 

 

Vo Veľkých Bierovciach dňa14.04.2020. 

 

 

Ing. Silvia Masárová  

      starostka obce  

 

 

 



Príloha č. 1  

Cenník služieb 

 

 

Prenájom hrobového miesta: 

a) hrob, hrobka                                                  33,20 €/ 10 rokov 

b) detský hrob                                                      6,63 €/ 10 rokov 

c) hrob pre ľudský plod                                      6,63 €/ 10 rokov 

d) urnový hrob                                                   13,20 €/ 25 rokov 

 

Využívanie obradnej miestnosti:                             10,00 €/ 1 pohreb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


