
   VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE                                    

obce Slatinské Lazy, 
ktorým sa vydáva 

               PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK   POHREBISKA 

                      /C I N T O R Í N S K Y   P O R I A D O K/ 

              Obecné zastupiteľstvo v Slatinských Lazoch na svojom  zasadaní dňa 
23.08.2007  prijalo v súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, 
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon 
o pohrebníctve“/,  všeobecne záväzné  nariadenie, ktorým sa vydáva  
Prevádzkový poriadok pohrebiska - Cintorínsky poriadok obce Slatinské Lazy: 

                                                  
                                                         ČASŤ  I.         
                                                Všeobecné ustanovenia          
           
                                                                 Čl. 1 
                                                   Úvodné ustanovenia 

            Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými  a spoločenské poslanie 
cintorínov ako zdravotno-technických zariadení určených k pietnemu pochovaniu  
zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov  spôsobom zodpovedajúcim 
zdravotníckym predpisom prikazujú,  aby  pohrebiská /cintoríny/ boli stále udržiavané 
v stave  ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby boli  dodržiavané všetky 
zdravotné a súvisiace predpisy. 

                                                                Čl. 2 
                                                        Rozsah platnosti 

            1/  Prevádzkový poriadok pohrebiska, ďalej len cintorínsky poriadok, sa 
vzťahuje na pohrebisko -  cintorín nachádzajúci sa na parcele číslo KN 296/1 v kat. 
území obce Slatinské Lazy,  ktorý je v správe obce: 

                                                                
Čl. 3 

                                                       Správa pohrebiska 

         1/  Správu pohrebiska  v obci Slatinské Lazy zabezpečuje  obec 
prostredníctvom správcu pohrebiska. 

  3/ Ochranné pásmo pohrebiska je vymedzené vzdialenosťou 50m od oplotenia . 
V tomto pásme platí zákaz umiestňovania stavieb. 



 

Správa  a prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 

b) pochovávanie, 

c) vykonanie exhumácie, 

d) správu a údržbu pohrebiska,  

e)  správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska, 

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

g) správu a údržbu domu poslednej rozlúčky na pohrebisku 

      2/  Dom smútku na pohrebisku – cintoríne Slatinské Lazy je vybavený chladiacim 
zariadením  na uloženie ľudských pozostatkov. Chladiace zariadenie umožňuje uložiť 
jednu rakvu. 

                                                     

ČASŤ  II. 
                          A/ Povinnosti prevádzkovateľa  - správcu cintorína     
                                                                       Čl.  4  
                                                          Rozsah služieb 

        1/  Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku – cintoríne :  

- uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia v dome smútku, 

- poskytnutie obradnej siene v dome smútku na vykonanie pohrebného obradu, 

 

                                                            Čl.  5 
                                  Povinnosti prevádzkovateľa - správcu 

 

  1/ Správca pohrebiska  je povinný zabezpečovať výkopové práce súvisiace 
s pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie, vykonávanie exhumácie, správu 
a údržbu pohrebiska /cintorína/, najmä   starať sa o oplotenie pohrebiska, úpravu 
komunikácií - ciest  a chodníkov, zabezpečovaním čistoty cintorína, odvozu  odpadu, 
udržiavaním zariadení slúžiacich pohrebom,  obradných siení a vykonávať celkový 
dozor na pohrebiskách, aby nedochádzalo k porušovaniu prevádzkového poriadku 
pohrebiska a verejného poriadku. 

         2/  Správca pohrebiska je povinný plniť úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 20 
zákona o pohrebníctve, najmä : 

- prevziať ľudské pozostatky ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho 
a za predpokladu splnenia ostatných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia 
§ 8 ods. 1 a 2 zákona o pohrebníctve, 

- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého prístupu a umožniť účasť cirkví 
a iných osôb podľa želania obstarávateľa pohrebu,  



- zabezpečovať uzavieranie nájomných zmlúv na hrobové miesta v súlade 
s ustanovením § 24 a § 25 zákona o pohrebníctve,   

         3/  Správca pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska – cintorína, ktorá obsahuje 
údaje o osobe, ktorej ostatky sú v hrobovom mieste uložené, dátum uloženia ľudských 
pozostatkov, údaje o nájomcovi hrobového miesta s podmienkami nájmu a ich zmien 
a ostatných údajov vyplývajúcich z ustanovenia § 21 zákona o pohrebníctve. 

Čl. 6 
                                        Spôsob  pochovávania a tlecia doba 

          1/ Ľudské pozostatky ak sa neuložili  do chladiaceho zariadenia musia byť 
pochované do 96  hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred  
pohrebom treba preukázať, že bola vykonaná prehliadka  mŕtveho a bol vystavený list 
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. 

            2/ Obec zabezpečí pochovanie mŕtveho v prípade ak pochovanie nikto 
nezabezpečí do 96 hodín od úmrtia alebo ak nie je zistená totožnosť mŕtveho  do 7 dní 
od zisteného úmrtia, resp. ak nie je zistené miesto úmrtia, obec zabezpečí pochovanie 
ak sa ľudské pozostatky našli v katastrálnom území obce a totožnosť sa nezistila. 

            3/ Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh  pohrebu, ktorý si 
zomrelý za svojho života zvolil, treba  jeho prianiu podľa  prevádzkových možností 
pohrebiska  vyhovieť. Ak si zomrelý za  svojho života neurčil druh pohrebu, určí ho 
obstarávateľ   pohrebu. Ak bol určený pohreb spopolnením,  spopolnené ostatky budú 
uložené na vyhradenom mieste  cintorína. 

            4/ Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné 
podmienky : 

a/ hĺbka hrobu 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. Hĺbka hrobu pri pochovávaní nad 
sebou musí byť najmenej 2 m. 

b/ dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,  

c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 

d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení zasypaná skyprenou zeminou 
vo výške minimálne 1,2 m. 

e/ pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 
pozostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad  rakvou bude najmenej l meter. 

       5/ Stavebné úpravy hrobových miest: 

  Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu: 

Jednohrob:                                                    110x245 cm 

Dvojhrob:                                                     210x245 cm 

Trojhrob:                                                      310x245 cm 

Detský hrob:                                                  (dieťa do 6 rokov) 80x140 cm 

Detský hrob:                                                  (dieťa do 14 rokov) 90x200 cm 

     6/ Tlecia doba na pohrebisku – cintoríne je najmenej 10 rokov.  



Čl. 7 
                                            Nájom hrobového miesta 

            1/ Správca cintorína je povinný prenajať hrobové  miesto na dobu neurčitú, 
zmluva nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby. 

             2/ Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je správca  cintorína oprávnený 
prenajať miesto ešte na ďalšiu dobu.  V prípade, že to už nie je možné vzhľadom na 
pomery  pohrebiska, musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým  doteraz bolo 
miesto pre zomrelého – hrobové miesto, resp. miesto  v urnovom háji  prenajaté 
a nájomné zaplatené. 

           3/ Výška poplatkov za prenajatie hrobového miesta na cintoríne  a za osobitné 
služby súvisiace s pochovaním sa určuje podľa cenníka Zmeny cenníka vykonáva 
obecné zastupiteľstvo. 

Cenník služieb: 

1. Nájom za hrobové miesto                                                                       50,- Sk/rok 

2. Nájom za urnové miesto                                                                         50,- Sk/rok 

3. Nájom obradnej miestnosti v Dome smútku  za 1 obrad                      200,- Sk 

   + skutočná spotreba elektrickej energie podľa elektromeru            5,-Sk/kWh 

4. Smútočný oznam v miestnom rozhlase                                                100,- Sk 

5. Vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko                              200,- Sk 

6. Občiansky pohreb                                                                                 500,- Sk  

 

           4/ Správca cintorína vedie situačný plán cintorína  s evidenciou voľných 
hrobových miest a je povinný umožniť na  požiadanie obyvateľov do neho nahliadnuť                        

Prílohou tohto cintorínskeho poriadku je plán miest určených na pochovávanie na 
pohrebisku-cintoríne.  

 

          5/ Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Na základe 
tejto zmluvy má nájomca  právo: 

 - zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, 

 - uložiť do zeme telo zomrelého alebo do urnového hája  spopolnené pozostatky, 

 - upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny,  založiť náhrobnú dosku v 
urnovom háji a pod./ 

           6/ Právo na hrobové miesto sa preukazuje : 

 a/ v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správy  cintorína alebo potvrdenkou o 
zaplatení poplatku za  prenajatie hrobového miesta, 

 b/ v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdenkou o  zaplatení 
nájomného. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prenajatie miesta  na spopolnené telesné 
pozostatky v urnovom háji. Aj pre  tento úkon je potrebná písomná zmluva. 

 



                                                             Čl. 8 
                                           Výpoveď nájomnej zmluvy 

           1/ Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto, 
právo na prepožičanie miesta  zanikne ak : 

 - pomery na cintoríne znemožňujú /najmä pre nedostatok  miesta/ prepožičanie 
miesta na ďalšiu dobu, 

 - nie je zaplatené nájomné na ďalšiu dobu za užívanie hrobového miesta ani po 
upozornení, 

 - na pohrebisku - cintoríne alebo jeho časti bol vydaný zákaz pochovávania, 

         2/ Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa postupuje podľa § 25 ods. 2 až ods. 8 
zákona o pohrebníctve. 

       3/ O zrušení pohrebiska - cintorína môže rozhodnúť len obec až po uplynutí tlecej 
doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku po splnení podmienok 
stanovených v § 26 zákona o pohrebníctve . 

 

                                                              Čl. 9                                                            
                                                           Exhumácia 

          1/ Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na žiadosť 
a na náklady orgánov a osôb uvedených v § 22 ods. 5 zákona o pohrebníctve.  

          2/ Žiadosť o exhumáciu 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.      

 
                       B/  Povinnosti nájomcov pri užívaní hrobového miesta      
                                                          Čl. 10 
                                            Užívanie hrobového miesta 

           1/ Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a  formovanie hrobov môžu 
vykonať len osoby, ktoré majú na  túto činnosť povolenie správcu cintorína. 

           2/ Na prenajatých hrobových miestach môžu vykonať nájomcovia alebo osoby 
im blízke, jednoduché práce potrebné na  udržovanie miesta a jeho skrášľovanie - 
vysádzanie kvetín,  čistenie okolia hrobu a pod. 

           3/ Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len s písomným  súhlasom správcu 
cintorína. 

         

   4/ Hrobové miesta  musí nájomca udržiavať tak aby :    
 - predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a 
zadnými hranami susedných hrobov 

 - pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 

 - pri svahovitom teréne musia byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne 
odstupňované, 



            5/ Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj  náklad vyčistiť okolie hrobu 
a odstrániť prebytočný  stavebný materiál. 

            6/ Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné  odpratávať, alebo 
odstraňovať vybudované stavby. Bez  písomného súhlasu správcu cintorína nie je 
dovolené vynášať  z cintorína časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a pod. 

 
                                                           Čl. 11 
                                   Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto                                                     

         1/ Nájomcovia sú povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie 
prenajatého  hrobového  miesta a oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny 
údajov potrebných na vedenie evidencie. 

         2/ Ak správca cintorína zistí nedostatky v  starostlivosti o prepožičané miesto, 
vyzve oprávnenú osobu,  aby ich v primeranej lehote odstránila. Ak sa tak nestane,  
alebo nie je známa adresa oprávneného, urobí správca  cintorína potrebné opatrenia na 
náklady oprávneného. 

 

                           C/ Povinnosti návštevníkov pohrebiska – cintorína 
                                                             Čl. 12 
                                                 Správanie sa na cintoríne 

            1/ Návštevníci cintorína sú povinní správať sa  primerane k piete miesta. Na 
cintoríne sa zakazuje  odhadzovať odpadky, fajčiť,  vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať 
sa,  jazdiť motorovými vozidlami, odcudzovať kvety, vázy, kytice  a pod.    

         2/ Zakazuje sa vjazd všetkých vozidiel na cintorín  okrem vozidiel 
zabezpečujúcich obrady, údržbu a čistotu  cintorína. 

        3/  Pohrebisko – cintorín je prístupné verejnosti denne v dobe od 7.00 do 19,00 
hod. 

Čl. 13 
                                           Stromy a kríky na cintoríne 

           Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých  miestach len s písomným 
súhlasom správcu pohrebiska-cintorína. Správca  môže kedykoľvek ak to uzná za 
potrebné stromy a kríky z  cintorína odstrániť. 

 

 

                                                              Čl. 14 
                                                   Nakladanie s odpadmi 

           1/ Odpadky a podobné predmety /suché kytice  a vence/ sa môžu odkladať len 
na vyhradenom mieste – do kontajnera. Odvoz kontajnera z pohrebiska – cintorína 
zabezpečí správca pohrebiska. 

           2/ Na pohrebisku – cintoríne a v jeho ochrannom pásme platí všeobecný zákaz 
spaľovania odpadu. 



                                              

ČASŤ  III. 
                                              Záverečné ustanovenia 
                                                                  Čl. 15 
                                       Dostupnosť poriadku na cintoríne 

            1/ Správca cintorína zabezpečí, aby tento prevádzkový poriadok pohrebiska - 
cintorínsky poriadok bol umiestnený na verejnosti  prístupnom a vhodnom mieste 
cintorína. Každý užívateľ  a návštevník cintorína je povinný riadiť sa týmto  
poriadkom. 

            2/ Súčasťou cintorínskeho poriadku je aktuálny cenník  poplatkov za služby 
súvisiace s pochovávaním, nájomného za prenajatie hrobového miesta - hrob, urnový 
háj - na  cintoríne. 

             3/ Prílohou prevádzkového poriadku – cintorínskeho poriadku je plán miest 
na pochovávanie – plán voľných hrobových miest. 

 

          Tento prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorínsky poriadok nadobúda 
platnosť  dňom schválenie obecným zastupiteľstvom a príslušným Úradom verejného 
zdravotníctva.  

 

 

Tento cintorínsky poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.08.2007 
pod číslom uznesenia 02-04/07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


