
Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

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

pohrebníctve vydáva pre územie obce Krasňany 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 
 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA  

OBCE KRASŇANY 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Úcta k pamiatke zosnulých prikazuje, aby pohrebiská, Dom smútku a obradné miestnosti 

boli udržiavané v stave zodpovedajúcom ušľachtilým ľudským vzťahom. 

2. VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na 

nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb a na návštevníkov pohrebiska. 

 

 

Čl. 2 

Prevádzkovateľ pohrebiska 

1. Obec Krasňany má vo svojom katastrálnom území zriadené  verejné pohrebisko. 

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:  

Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany č. 22, 013 03 Varín 

IČO: 00321401 

tel.: 041/5692 381. 

3. Správu a spisovú agendu pohrebiska vykonáva Obecný úrad Krasňany prostredníctvom 

povereného zamestnanca obce Krasňany, ktorý musí byť odborne spôsobilý podľa § 26 

zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska v zmysle zákona vedie evidenciu o hrobových miest, uzatvára 

nájomné zmluvy za hrobové miesta, vyberá poplatky za hrobové miesta, vymeriava 

hrobové miesta, vykonáva dozor o starostlivosť o hrobové miesta.  

5. Prevádzkovateľ pohrebiska udržiava a spravuje vonkajšiu a vnútornú údržbu Domu 

smútku. 

6. Zabezpečuje správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku. 

7. Pravidelne zabezpečuje likvidáciu odpadu z pohrebiska. 

8. Eviduje a udržiava v poznateľnom stave hroby z I. a II. svetovej vojny. 

9. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva Pohrebné služba, príp. svojpomocne 

pozostalí. Pochovávanie a exhumáciu vykonávajú Pohrebné služby. 

 

 

Čl. 3 

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. 

2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby 

nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. 

3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 

hodím od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 

mŕtveho možno ihneď pochovať, to neplatí ak bola pitva nariadená v trestnom konaní. 



4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní 

od úmrtia. 

5. Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami je zakázané: 

a) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac 

ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení, 

b) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, 

c) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa 

dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 

 

 

Čl. 4 

Pohrebisko 

1. Pohrebisko má vybudovaný Dom smútku, ktorý má zabudované chladiace zariadenie na 

uloženie ľudských pozostatkov. V priestoroch domu smútku je obradná miestnosť, šatne, 

skladové priestory na náradie, WC, voda (studená aj teplá). 
2. Na pohrebisku je zabezpečený prívod pitnej vody. 

 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

1. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané hrobové miesto v estetickom a vzhľadom stave 

a dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku. 

2. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

b) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, 

c) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve, 

d) udržiavať poriadok na pohrebisku.  

3. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, 

aby v primeranej lehote tieto nedostatky odstránil. Ak sa tak nestane, správca pohrebiska 

urobí potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov na náklady nájomcu. 

4. Znehodnotené ozdoby hrobových miest je správca oprávnený odstrániť. 

 

 

 

Čl. 6 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska a prístupnosť pohrebiska 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinný dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku 

pohrebiska a zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 
2. Na pohrebisku je každý povinný zachovať pietny kľud a zdržať sa konania, ktorým by 

rušili pokoj zomrelých. Nie je dovolené robiť hluk, ohadzovať odpadky, vodiť psov, fajčiť a 
podobne. 

3. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad. 
4. Návštevníci sú povinní dbať o poriadok a čistotu. Odpady a iné nepotrebné predmety sa 

môžu odhadzovať len na mieste na to určenom, t.j. veľkokapacitný kontajner umiestnený 
v areáli cintorína. 

5. Pohrebisko je verejnosti prístupné počas celého roka bez časového obmedzenia. 

6. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby. 

7. Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na 

pohrebisko. 

 
 
 



Čl. 7 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

1. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 

2. viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 

b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, 

c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 

pochovania, 

d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého pozostatky sa uložili do hrobu alebo 

hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

e) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, 

f) dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 

g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy. 

3. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť 

účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 

4. pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve 

5. umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. 

 

 

Čl. 8 

Nájomná zmluva 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po 

uplynutí tlecej doby. 

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy 

na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási 

ako prvá. 

 

 

Čl. 9 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

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

ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 

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

miesto zrušiť. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak: 

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

b) sa pohrebisko zruší, 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3, 

písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné 

náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.  

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3, 

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

lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto 

informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.  
 

 



Čl. 10 

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) rozmery pochovávacej plochy: 

 pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm 

 pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm 

 pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm 

 pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm, 

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

d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 

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

zeminou vo výške 1,2 m. 

2. Vonkajšie rozmery hrobu: (pri všetkých typoch je možná odchýlka +,  10 cm) 

 1-hrob 110 cm x 240 cm 

 2-hrob 220 cm x 240 cm 

 3-hrob 330 cm x 240 cm 

 hrob dieťaťa do 6 rokov 80 cm x 140 cm 

 hrob dieťaťa do 14 rokov 90 cm x 200 cm 

 urnový hrob 60 x 100 cm 

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými 

ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 

okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

4. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:  

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo 

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

alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu 

5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
 
 

Čl. 11 

Tlecia doba 

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

najmenej 10 rokov. 

2. 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 m. 
 

 
 

Čl. 12 

Nakladanie s odpadmi 

1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska vkladajú odpad (zvädnuté kvety, 

kahance, znehodnotené vence a ozdoby iného druhu) do veľkokapacitného kontajnera 

umiestneného v areáli pohrebiska. 

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

3. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vývoz kontajnera podľa potreby a v zmysle 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 
 



Čl. 13 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska. 

 

 

Čl. 14 

Zrušenie pohrebiska 

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

uložených na pohrebisku. 

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 

miesto na inom pohrebisku. 

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

pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 

4. Hroby, hrobky a pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu 

zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení 

vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby 

a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po 

prechádzajúcom súhlase obce. 

5. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 

 

 

Čl. 15 

Cenník poplatkov a služieb 

1. Výška poplatku za hrobové miesto sa stanovuje na dobu 10 rokov nasledovne: 

 detský hrob, urna:   7,- € 

 jednohrob:  10,- € 

 dvojhrob:  20,- € 

 trojhrob:   30,- € 

2. Poplatok za prechodné umiestnenie zosnulého v dome smútku do zákonnej lehoty 

pochovania:   15,- € 

 

 

Čl. 16 

Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti nájomcu hrobového miesta, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

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

d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie, 

e) neudržiava poriadok na pohrebisku, 

f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov, 

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska 

2. Za priestupky je možno uložiť pokutu až do výšky 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa 

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

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

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



5. Priestupky podľa odseku 1  prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je 

príjmom rozpočtu obce. 

 

 

Čl. 17 

Záverečné ustanovenia 
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve. 
2. Na tomto VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Krasňany dňa 25.03.2011 uznesením č. 10 bod 5. 
3. Zmeny a doplnky tohto VZN je možné uskutočniť len na základe schválenia Obecným 

zastupiteľstvom obce Krasňany. 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Krasňany zo dňa 03.12.2009. 
5. Toto VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska nadobúda účinnosť dňom 09.04.2011. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ing. Miroslav Bielka 

      starosta obce 


