Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica
č. 3/2015
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica
Obec Jablonica v zmysle ustanovenia § 4 ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 o pohrebníctve vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
§1
Úvodné nastavenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) je platné pre pohrebiská v obci
Jablonica.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebísk, ktorým
je Obecný podnik Jablonica s.r.o., Červenej armády 237, 906 32 Jablonica, IČO
36760102 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na nájomníkov hrobových miest, na
poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.
§2
Zriadenie pohrebiska
1) Zriaďovanie, rozširovanie pohrebísk upravuje § 15 zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve.
2) Na území obce Jablonica sú zriadené 2 verejné pohrebiská a 1 neverejné pohrebisko:
- verejné pohrebisko nachádzajúce v katastrálnom území obce Jablonica na parcele
č. 171 o výmere 11 750 m2, ktorej vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Jablonica a parcele č. 1983/10 o výmere 5 452 m2, vlastníkom ktorej je obec
Jablonica (ďalej len „pohrebisko č. 1“) súčasťou ktorého je i Dom smútku s
obradnou miestnosťou, márnicou a chladiacim zariadením, ležiaci na parcele č.
1983/11, ktorého vlastníkom je obec Jablonica (ďalej len „Dom smútku“)
- verejné pohrebisko, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Jablonica na
parcele č. 1578/1 o výmere 5 217 m2, ktorej vlastníkom je Evanjelická cirkev
augsburského vyznania a parcele č. 1578/2 o výmere 20 m2, ktorej vlastníkom je
obec Jablonica (ďalej len „pohrebisko č. 2“)
- neverejné pohrebisko, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Jablonica na
parcele č. 1609 o výmere 2 277 m2, ktorej vlastníkom je Ústredný zväz
židovských náboženských obcí v SR, Kozia 21, Bratislava
3) Dom smútku slúži pre pohrebisko č. 1, i pre pohrebisko č. 2.
4) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie
ani ohlásenie.

§3
Základné povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk
1.) Prevádzkovateľ pohrebísk č. 1 a č. 2 spravuje i Dom smútku.
2.) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve, týmto VZN a Prevádzkovými poriadkami pohrebísk obce
Jablonica.
§4
Všeobecné ustanovenia
Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje toto VZN upravuje zákon
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v
znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení
neskorších predpisov, § 663 až 664 Občianskeho zákonníka a Prevádzkové poriadky
pohrebísk o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a
stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov, § 663 až
664 Občianskeho zákonníka a Prevádzkové poriadky pohrebísk obce Jablonica.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce
Jablonica č. 11 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica,
schválené uznesením č. 47/2006 zo dňa 24.10.2006.
2) Schválením tohto VZN sa schvaľuje v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve prevádzkový poriadok pohrebiska č. 1 a pohrebiska č. 2, ktoré sú
prílohami č. 1 a č. 2 tohto VZN.
3) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na svojom zasadnutí dňa
27. 08. 2015 uznesením č. 60/2015
4.) Toto VZN bolo vyvesené dňa 28. 08. 2015 a nadobúda účinnosť 14. 09. 2015, t. j. 15
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
Vyvesené dňa: 28. 08. 2015
Zvesené dňa: 14. 09. 2015

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Príloha č. 1 k VZN č.3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce
Jablonica
Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska č. 1 v obci Jablonica
v súlade s § 18 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a VZN č. 3/2015 o správe, údržbe a
prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica
čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko č. 1 v obci Jablonica, nachádzajúce sa
v katastrálnom území obce Jablonica na parcele č. 171 o výmere 11 750 m2, ktorej
vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jablonica a parcele č. 1983/10
o výmere 5 452 m2, vlastníkom ktorej je obec Jablonica (ďalej len „pohrebisko č. 1“)
súčasťou ktorého je i Dom smútku s obradnou miestnosťou, márnicou a chladiacim
zariadením, ležiaci na parcele č. 1983/11, ktorého vlastníkom je obec Jablonica (ďalej
len „Dom smútku“).
2) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov
hrobových miest, na prevádzkovateľov pohrebných služieb, poskytovateľov ostatných
služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.
čl. 2
Zriadenie pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Verejné pohrebisko č. 1 v obce Jablonica je zriadené v súlade s § 15 Zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
2) Zriaďovateľom je obec Jablonica, Trnavská 801 , 906 32 Jablonica, IČO 00309583
(ďalej len „zriaďovateľ“)
3) Prevádzkovateľom je Obecný podnik Jablonica s.r.o., Červenej armády 237, 906 32
Jablonica, IČO 36760102 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
čl. 3
Rozsah služieb prevádzkovateľa pohrebiska poskytovaných na pohrebisku č. 1
v obci Jablonica
správa a údržba pohrebiska č. 1 a Domu smútku
správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
vedenie evidencie súvisiacej s nájmom hrobových miest a vyberanie poplatku za
nájom hrobových miest
5) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu fyzické vykonanie exhumácie
1)
2)
3)
4)

čl. 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájmu
za hrobové miesto.
2) Uzatvorením nájomnej zmluvy má nájomca právo na uloženie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov svojich blízkych do hrobového miesta tak, aby boli dodržané

ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
3) Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia
rakvy s ľudskými pozostatkami je minimálne 10 rokov.
4) Nájomca je povinný informovať zriaďovateľa alebo prevádzkovateľa pohrebiska o
všetkých zmenách údajov, súvisiacich s údajmi v evidencii pohrebiska.
5) Nájomca je povinný informovať zriaďovateľa alebo prevádzkovateľa pohrebiska o
kamenárskych prácach na hrobovom mieste a po ich ukončení zodpovedá za
odstránenie zvyškov materiálu a zachovanie čistoty okolia hrobového miesta.
6) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať so súhlasom správcu pohrebiska
náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátanie ich príslušenstva
na vlastné náklady.
7) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich
nájomca vybudoval na vlastné náklady.
8) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, najmä pokosené,
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby
neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
9) Nájomca je povinný na pohrebisku udržiavať poriadok, zachovávať pietu a dodržiavať
ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska.
10) Nájomca nesmie bez súhlasu správcu pohrebiska vysádzať na pohrebisku stromy a
kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
čl. 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim piete
miesta. Nesmú robiť krik, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, poškodzovať pomníky, zariadenie,
objekty, zeleň a vodiť psov na pohrebisko.
2) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad.
3) Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru prípadne
poškodenie iných hrobových miest prípadne vybavenosti pohrebiska.
4) V odôvodnených prípadoch môže zriaďovateľ alebo prevádzkovateľ rozsvecovanie
kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
5) Návštevníci smú odhadzovať odpadky len do smetných nádob a kontajnerov na tento
účel určených.
6) Chodníky medzi hrobovými miestami možno používať len na prechod medzi
hrobovými miestami a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.
7) Vstup do obradnej siene Domu smútku je návštevníkom umožnený len pred pohrebom
a počas pohrebu.
čl. 6
Vstup na pohrebisko
1) Pohrebisko je verejnosti prístupné v období
od 01. 04. - 04. 11. od 8:00 - 20:00 hod
od 05. 11. - 31. 03. od 9:00 - 17:00 hod.
pokiaľ zriaďovateľ pohrebiska neurčí inak.
2) Zriaďovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať

alebo obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku alebo v čase
vykonávania exhumácie.
3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
4) Na pohrebisko je zakázaný vstup osobám evidentne pod vplyvom alkoholu
a omamných látok a takisto osobám na bicykli.
5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách, a to:
a) iba na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobových miest,
b) v prípade vývozu odpadu a iných podobných prác,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto ich uloženia,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
6) Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je spoplatnený podľa cenníka
okrem vozidiel pohrebnej služby, Polície, Záchranného systému.
7) Prevádzkovateľ pohrebiska vydáva povolenie na vstup na pohrebisko a vedie
evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu pobytu na
pohrebisku
8) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči
motorových vozidiel povinní pri vstupe a odchode z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných a batožinových priestorov motorových vozidiel.
9) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak
nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
10) Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je
zakázaný.
11) Návštevníci pohrebiska sú povinní rešpektovať prevádzkové hodiny pohrebiska.
čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, dĺžka tlecej doby
1) Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských pozostatkov sú
upravené v § 19 zákona č. 131/2010 Z.z.
2) V zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. je dĺžka tlecej doby 10 rokov.
3) Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný
záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
4) Prevádzkovateľ pohrebiska pri pochovávaní dodržiava plán hrobových miest, ktorý je
prílohou č. 3 tohto prevádzkového poriadku.
5) Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého sa vykonáva s týmito
rozmermi:
dĺžka hrobu 210 cm
šírka hrobu 80 cm
Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
6) Vonkajšie rozmery hrobových miest sú
pre jednohrob dospelých 110 cm x 245 cm
pre dvojhrob dospelých 210 cm x 245 cm
pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80cm x 140 cm
pre hrob dieťaťa do 14 rokov 90 cm x 200 cm
pre uloženie urny 100 cm x 100 cm
7) Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť minimálne 50 cm.
8) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do
urnových hrobových miest, alebo ich ukladať do existujúcich hrobov či hrobiek.

9) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnou so spopolnenými ľudskými pozostatkami
alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu
hrobového miesta.
10) Pohrebisko môže zrušiť iba zriaďovateľ, a to až po uplynutí tlecej doby všetkých
ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
čl. 8
Spôsob vedenia evidencie
1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č.
131/2010 Z.z., a to v písomnej forme.
2) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uchováva
prevádzkovateľ.
čl. 9
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Na pohrebisku č. 1 sú umiestnené 3 ks smetných nádob a 2 veľkoobjemové
kontajnery, kde sa môžu ukladať len odpady z pohrebiska č. 1.
2) Likvidácia odpadov sa riadi príslušným všeobecne záväzným nariadením
pojednávajúcim o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
čl. 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby tvoria prílohu č. 1 prevádzkového
poriadku pohrebiska č. 1.
čl. 11
Cenník služieb
Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska tvorí prílohu č. 2.
čl. 12
Zvláštne ustanovenie
Činnosti a povinnosti, ustanovené v čl. 3 písm. a), b), c), d), § 4 ods. 3, § 8 ods. 1 a 2 tohto
prevádzkového poriadku vykonáva za prevádzkovateľa pohrebiska zriaďovateľ pohrebiska.
čl. 13
Účinnosť
Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Jablonici č.
60/2015 zo dňa 27. 08. 2015, ktorým bolo schválené VZN č. 3/2015 o správe, údržbe
a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica. Nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2015.

za zriaďovateľa
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

za prevádzkovateľa
Anna Kolesíková
konateľ

Príloha č. 2 k VZN č.3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce
Jablonica
Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska č. 2 v obci Jablonica
v súlade s § 18 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a VZN č. 3/2015 o správe, údržbe a
prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica
čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko č. 2 v obci Jablonica, ktoré sa
nachádza v katastrálnom území obce Jablonica na parcele č. 1578/1 o výmere 5 217
m2, ktorej vlastníkom je Evanjelická cirkev augsburského vyznania a parcele č.
1578/2 o výmere 20 m2, ktorej vlastníkom je obec Jablonica (ďalej len „pohrebisko č.
2“)
2) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov
hrobových miest, na prevádzkovateľov pohrebných služieb, poskytovateľov ostatných
služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.
čl. 2
Zriadenie pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Verejné pohrebisko č. 2 v obce Jablonica je zriadené v súlade s § 15 Zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
2) Zriaďovateľom je obec Jablonica, Trnavská 801 , 906 32 Jablonica, IČO 00309583
(ďalej len „zriaďovateľ“)
3) Prevádzkovateľom je Obecný podnik Jablonica s.r.o., Červenej armády 237, 906 32
Jablonica, IČO 36760102 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
čl. 3
Rozsah služieb prevádzkovateľa pohrebiska poskytovaných na pohrebisku č. 2 v obci
Jablonica
správa a údržba pohrebiska č. 2
správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
vedenie evidencie súvisiacej s nájmom hrobových miest a vyberanie poplatku za
nájom hrobových miest
5) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu fyzické vykonanie exhumácie
1)
2)
3)
4)

čl. 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájmu
za hrobové miesto.
2) Uzatvorením nájomnej zmluvy má nájomca právo na uloženie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov svojich blízkych do hrobového miesta tak, aby boli dodržané
ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

3) Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia
rakvy s ľudskými pozostatkami je minimálne 10 rokov.
4) Nájomca je povinný informovať zriaďovateľa alebo prevádzkovateľa pohrebiska o
všetkých zmenách údajov, súvisiacich s údajmi v evidencii pohrebiska.
5) Nájomca je povinný informovať zriaďovateľa alebo prevádzkovateľa pohrebiska o
kamenárskych prácach na hrobovom mieste a po ich ukončení zodpovedá za
odstránenie zvyškov materiálu a zachovanie čistoty okolia hrobového miesta.
6) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať so súhlasom správcu pohrebiska
náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátanie ich príslušenstva
na vlastné náklady.
7) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich
nájomca vybudoval na vlastné náklady.
8) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, najmä pokosené,
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby
neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
9) Nájomca je povinný na pohrebisku udržiavať poriadok, zachovávať pietu a dodržiavať
ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska.
10) Nájomca nesmie bez súhlasu správcu pohrebiska vysádzať na pohrebisku stromy a
kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
čl. 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim piete
miesta. Nesmú robiť krik, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, poškodzovať pomníky, zariadenie,
objekty, zeleň a vodiť psov na pohrebisko.
2) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad.
3) Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru prípadne
poškodenie iných hrobových miest prípadne vybavenosti pohrebiska.
4) V odôvodnených prípadoch môže zriaďovateľ alebo prevádzkovateľ rozsvecovanie
kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
5) Návštevníci smú odhadzovať odpadky len do smetných nádob a kontajnerov na tento
účel určených.
6) Chodníky medzi hrobovými miestami možno používať len na prechod medzi
hrobovými miestami a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.
7) Vstup do obradnej siene Domu smútku je návštevníkom umožnený len pred pohrebom
a počas pohrebu.
čl. 6
Vstup na pohrebisko
1) Pohrebisko je verejnosti prístupné v období
od 01.04. - 04.11. od 8:00 - 20:00 hod
od 05.11. - 31.03. od 9:00 - 17:00 hod.
pokiaľ zriaďovateľ pohrebiska neurčí inak.
2) Zriaďovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať
alebo obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku alebo v čase
vykonávania exhumácie.

3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
4) Na pohrebisko je zakázaný vstup osobám evidentne pod vplyvom alkoholu
a omamných látok a takisto osobám na bicykli.
5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách a to
a) iba na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobových miest,
b) v prípade vývozu odpadu a iných podobných prác,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto ich uloženia,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
6) Prevádzkovateľ pohrebiska vydáva povolenie na vstup na pohrebisko a vedie
evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu pobytu na
pohrebisku
7) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči
motorových vozidiel povinní pri vstupe a odchode z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných a batožinových priestorov motorových vozidiel.
8) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak
nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
9) Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je
zakázaný.
10) Návštevníci pohrebiska sú povinní rešpektovať prevádzkové hodiny pohrebiska.
čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, dĺžka tlecej doby
1) Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských pozostatkov sú
upravené v § 19 zákona č. 131/2010 Z.z.
2) V zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. je dĺžka tlecej doby 10 rokov.
3) Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný
záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
4) Prevádzkovateľ pohrebiska pri pochovávaní dodržiava plán hrobových miest, ktorý je
prílohou č. 3 tohto prevádzkového poriadku.
5) Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého sa vykonáva s týmito
rozmermi:
dĺžka hrobu 210 cm
šírka hrobu 80 cm
Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
6) Vonkajšie rozmery hrobových miest sú
pre jednohrob dospelých 110 cm x 245 cm
pre dvojhrob dospelých 210 cm x 245 cm
pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80cm x 140 cm
pre hrob dieťaťa do 14 rokov 90 cm x 200 cm
pre uloženie urny 100 cm x 100 cm
7) Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť minimálne 50 cm.
8) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do
urnových hrobových miest, alebo ich ukladať do existujúcich hrobov či hrobiek.
9) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnou so spopolnenými ľudskými pozostatkami
alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu
hrobového miesta.
10) Pohrebisko môže zrušiť iba zriaďovateľ, a to až po uplynutí tlecej doby všetkých

ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
čl. 8
Spôsob vedenia evidencie
1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č.
131/2010 Z.z., a to v písomnej forme.
2) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uchováva
prevádzkovateľ.
čl. 9
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Na pohrebisku č. 2 je umiestnený 1 veľkoobjemový kontajner, kde sa môžu ukladať
len odpady z pohrebiska č. 2.
2) Likvidácia odpadov sa riadi príslušným všeobecne záväzným nariadením
pojednávajúcim o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
čl. 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby tvoria prílohu č. 1 prevádzkového
poriadku pohrebiska č. 2.
čl. 11
Cenník služieb
Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska tvoria prílohu č.2.
čl. 12
Zvláštne ustanovenie
Činnosti a povinnosti, ustanovené v čl. 3 písm. a), b), c), d), čl. 4 ods. 3, čl. 8 ods. 1 a 2 tohto
prevádzkového poriadku vykonáva za prevádzkovateľa pohrebiska zriaďovateľ pohrebiska.
čl. 13
Účinnosť
Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Jablonici
č. 60/2015 zo dňa 27. 08. 2015, ktorým bolo schválené VZN č. 3/2015 o správe, údržbe
a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica. Nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2015.

za zriaďovateľa
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

za prevádzkovateľa
Anna Kolesíková
konateľ

Príloha č. 1 k prevádzkovému poriadku pohrebísk č. 1 a č. 2 na území obce Jablonica
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko v súlade s
paragrafom 10 Prevádzkových poriadkov pohrebísk č. 1 a č. 2 na území obce Jablonica
Podmienky vstupu zabezpečujú vzájomnú spoluprácu medzi pohrebnou službou, ktorá
zabezpečuje pohreb a medzi prevádzkovateľom pohrebiska, ktorý je zodpovedný za výkopové
práce a činnosti na pohrebisku.
Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu v rozsahu dohodnutom s obstarávateľom
pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa preukáže potrebnými dokladmi na prevádzkovanie
pohrebnej služby (živnostenské oprávnenie, objednávka obstarávateľa pohrebu).
Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z hore uvedených dôvodov len s
povolením prevádzkovateľa pohrebiska.
 Pre zabezpečenie hladkého a nerušeného priebehu smútočného pohrebného obradu je
stanovený časový limit 3 hodiny medzi jednotlivými pohrebnými obradmi, pričom
pohreby je možné vykonávať od 9:00 hod. do 16:00 hod.
 Prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín
pohrebného obradu a vykopanie hrobu k pohrebu minimálne 2 pracovné dni pred
pohrebom a v súlade s plánom pohrebných obradov prevádzkovateľa pohrebiska.
Súčasne oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu.
 Vykopanie a zasypanie hrobu vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, na základe § 17
odsek 3 Zák. 131/2010 Z.z.
 Na vykonanie pohrebného obradu spolu s pochovaním do zeme je potrebná
objednávka aj na výkopové práce. V opačnom prípade prevádzkovateľ pohrebiska
objednávku neprevezme.
 Prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorá zabezpečuje pohrebný obrad bude
umožnený vstup do domu smútku za účelom vykonania pohrebného obradu 1,5
hodiny pred pohrebným obradom.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje ozvučenie v Dome smútku a obsluhuje
ozvučovaciu techniku. Prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu
zabezpečí včasné dodanie hudobných skladieb na CD nosičoch a je zodpovedný za ich
reprodukciu, ak je to potrebné.
Prevádzkovateľ pohrebiska pri pietnych aktoch odovzdáva a preberá priestory a zariadenia
domu smútku tomu prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorý bude zabezpečovať pohrebný
obrad.
Prevádzkovateľ pohrebiska si uplatňuje úhradu nákladov za služby poskytované
jednotlivým prevádzkovateľom pohrebných služieb podľa cenníka a v súlade s ustanovením §
31 ods. 7 Zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia Prevádzkového poriadku
príslušného pohrebiska, Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na miestne
pohrebisko a súvisiace platné právne predpisy.

Príloha č. 2 k prevádzkovému poriadku pohrebísk č. 1 a č. 2 v obci Jablonica
CENNÍK SLUŽIEB

Služby

Cena bez
DPH
37,84 €
50,46 €
1,58 €

Cena s
DPH
45,40€
60,55€
1,89€

Kopanie hrobov hl. do 180 cm
Kopanie hrobov hl. do 220 cm
Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do 96 hod.(cena za l
deň)
Za každý ďalší deň uloženie zosnulého v chladiacom zariadení
3,16 €
3,79€
100%
Prepožičanie obradnej miestnosti
17,00 €
20,40€
Účasť organizátora
17,00 €
20,40 €
Príprava smútočného štítu
3,00 €
3,60€
Použitie rovnošaty
4,00 €
4,80€
Umývanie a obliekanie zosnulého
17,00 €
20,40€
Uloženie do rakvy a úprava
4,00 €
4,80€
Úprava kvetov v obradnej miestnosti
3,00 €
3,60€
Vynášanie zosnulého
7,00 €
8,40€
Doprava rakvy k hrobu katafalkom
7,00 €
8,40 €
Úprava hrobu, odvoz zeminy
20,00 €
24,00€
Urovnanie vencov na hrobe
3,00 €
3,60€
Prevoz rakvy a zosnulého v rámci obce
20,00 €
24,00€
Preprava rakvy automobilom
(cena za l km )
0,80 €
0,96€
Nakladanie a vyloženie pri preprave zosnulého
3,00 €
3,60€
Závozník pri prevoze zosnulého
8,00 €
9,50€
Čakacia doba ¼ hod. (pred pohrebom a pri preprave zosnulého)
1,00 €
1,19€
Pracovná pohotovosť pohrebnej služby
3,00 €
3,60€
Upratovanie a dezinfekčné práce
8,00 €
9,60€
Vjazd motorového vozidla do priestorov cintorína
8,33 €
10,00 €
Spotreba elektrickej energie za kWh
0,60 €
0,72€
Zameranie nového hrobu
5,00 €
6,00€
V dňoch pracovného pokoja sa účtuje za poskytnuté služby, okrem kopania hrobu a uloženia
zosnulého v chladiacom zariadení, príplatok +50%,
Poplatky (aj s DPH) za prenájom hrobového miesta na 10 rokov:
Detský hrob....................3,32 €
Jednohrob.......................6,64 €
Dvojhrob.......................13,28 €
Trojhrob........................19,92 €
Urna.................................6,64 €

