
Všeobecne záväzné nariadenie č. 82/2020, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk  
na území Obce Smolenice 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice  
a na webovom sídle obce:                   27. 05. 2020 

VZN schválené dňa:                                                                                     14. 05. 2020    

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Smolenice a na webo- 

vom sídle: 15. 05. 2020 

VZN zvesené dňa: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku           
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebiskách v znení neskorších predpisov, schválilo tento:  

 

 

 

§ 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na 
území Obce Smolenice. 
 

2. Pohrebiskom na území Obce Smolenice je cintorín v Smoleniciach a cintorín 
v Smolenickej Novej Vsi. 

 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska je rovnaký pre cintorín v Smoleniciach a cintorín 
v Smolenickej Novej Vsi. Znenie prevádzkového poriadku pohrebiska tvorí prílohu tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce 
Smolenice dňa 14.5.2020. 

 

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 
a možno ich vykonať len všeobecne záväzným nariadením. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2020. 

 

 

 

  V Smoleniciach 15. Mája  2020 

 

 

 

Anton Chrvala 

starosta 

 



 

 

 

 

 
 

príloha k VZN č. 82/2020 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

(cintorín v Smoleniciach a cintorín v Smolenickej Novej Vsi) 

 
Článok 1 

Identifikačné údaje  
 

Pohrebisko - cintorín v Smoleniciach a cintorín v Smolenickej Novej Vsi (ďalej len 
„pohrebisko“) spravuje Obec Smolenice, IČO: 00 312 983, SNP 52, 919 04  Smolenice. 

 

Článok 2 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

Na pohrebisku sa poskytujú tieto služby: 
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 

b) vykonávanie exhumácie, 
c) správa domu smútku, 
d) evidencia hrobových miest, 
e) uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, 
f) riešenie nezaplatených hrobových miest, 
g) vývoz odpadu, 

h) zásobovanie úžitkovou vodou, 
i) správa komunikácií a zelene na pohrebisku. 

 

Článok 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v dobrom a 

nezávadnom stave. Nájomca je povinný najmä zamedziť šíreniu burín a nadmernému 

vyrasteniu trávy, zabrániť vzniku požiaru a nesmie znečisťovať okolie hrobu napríklad 
vyhorenými kahancami alebo starou kvetinovou výzdobou alebo inou výzdobou. 
Hrobové miesto nesmie ohroziť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska nevyhovujúcim 
stavebno-technickým stavom. Príslušenstvo hrobu, ktorým je pomník, náhrobný kameň, 
náhrobná doska a oplotenie ako aj výzdoba hrobového miesta musia spĺňať všeobecne 
akceptované kritériá na estetickosť a musia byť primerané pietnosti miesta, v opačnom 
prípade je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený príslušenstvo hrobu alebo jeho výzdobu 
odstrániť na náklady nájomcu. 

2. Odpad z hrobového miesta sa ukladá do nádoby na odpad, v prípade zavedenia 
separovaného zberu sa odpad ukladá do nádob určených pre konkrétny druh odpadu. 

3. Pri stavbe, oprave alebo úprave hrobu sa nesmú prekročiť rozmery hrobového miesta 
uvedené v tomto prevádzkovom poriadku alebo v nájomnej zmluve. Stavebný odpad 
musí byť z pohrebiska odstránený bez zbytočného odkladu. 

4. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom 
a príslušenstvom hrobu alebo na úpravu už jestvujúcej stavby treba predchádzajúci súhlas 



prevádzkovateľa pohrebiska. Práce na vybudovaní akejkoľvek stavby na pohrebisku 

prevádzkovateľ časovo obmedzí na nevyhnutný čas. 

 

5. Pri realizovaní stavby alebo inej úpravy už jestvujúcej stavby musí sa stavebník riadiť 
pripomienkami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu 
alebo druh použitého materiálu a vzťah k okolitým hrobovým miestam. 

6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál a zeminu. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na 
susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom 
vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska. 

7. Stromy a kry možno vysádzať na hrobových miestach len s písomným súhlasom 
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ich môže odstrániť, ak neudelil písomný súhlas alebo 
ak tieto narušujú prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. 

8. Pri vyhotovovaní hrobu a jeho príslušenstva alebo pri jeho úprave musí nájomca 
dodržiavať zásady prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery 

hrobového miesta: 
- jednohrob dospelého 110 x 245 cm 

- dvojhrob dospelého (hrobka) 210 x 245 cm 

- hrob dieťaťa do 6 rokov 80 x 140 cm 

- hrob dieťaťa do 14 rokov 90 x 200 cm 

- urnový hrob 100 x 100 cm, 
pričom určená plocha je vrátane vybudovania obrubníka alebo hrobky. Porušenie 
uvedených rozmerov sa posudzuje ako priestupok a prevádzkovateľ je oprávnený 
v prípade nedodržania rozmerov nariadiť odstránenie vykonaných stavebných prác. 

 

Článok 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa dôstojne so zreteľom na pietny charakter 
pohrebiska. Zakazuje sa najmä výkon akejkoľvek športovej činnosti, hlasná reč alebo 
reprodukovaná hudba okrem hudby pri výkone pohrebu, fajčenie, sedenie alebo ležanie 
na hrobových miestach alebo pomníkoch a iných plochách pohrebiska. Ďalej sa zakazuje 
bezdôvodne šliapať po hroboch a príslušenstve hrobu, poškodzovať a ničiť hroby, ich 
príslušenstvo ako aj zariadenia pohrebiska. Na pohrebisku je zakázaná jazda na 
motorových a nemotorových vozidlách, na bicykli a iných prostriedkoch (korčule, 
kolobežka, skateboard a pod.) 

2. Motorové a iné vozidlá môžu na pohrebisko vchádzať a pohybovať sa na pohrebisku len 
v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa.  

3. Na pohrebisku je zakázaný vstup so zvieratami. 
4. Komunikácie na pohrebisku (cesty a uličky) nie je možné užívať na iné účely a nie je 

možné obmedzovať ich priechodnosť. Nie je dovolené umiestňovať na pohrebisku bez 
písomného súhlasu prevádzkovateľa lavičky alebo odkladacie a úschovné zariadenia. 

5. Odpad z hrobových miest je možné ukladať len do určených nádob, v prípade zavedenia 
separovaného zberu sa odpad ukladá do nádob určených pre konkrétny druh odpadu. Do 

odpadových nádob sa nesmie privážať odpad z miest mimo pohrebiska. 

6. Na pohrebisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad. 

7. S úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne a vždy pevne uzavrieť ventil, aby sa 
zabránilo úniku vody. Na polievanie možno používať nádoby poskytnuté 
prevádzkovateľom alebo vlastné nádoby. Nádoby na polievanie nie je dovolené odkladať 
pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody. Pri zdroji vody je možné ukladať výlučne 
nádoby poskytované prevádzkovateľom. 

 



Článok 5 

Otváracie hodiny pohrebiska 

 

Pohrebisko je celoročne pre verejnosť otvorené nepretržite s prihliadnutím na rešpektovanie 
nočného pokoja v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. 
 

Článok 6 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového 
miesta ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky (v 
urne) môže do hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového 
miesta alebo obstarávateľ pohrebu. 

2. Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta 
musia byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje: 
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 

mieste, 

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového 
miesta a hĺbky pochovania, 

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou. 

3. Hrobové miesta sa zriaďujú tak, aby bol medzi nimi voľný priestor v šírke minimálne 30 
centimetrov. 

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 
10 rokov najmenej 160 centimetrov hlboký, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 
centimetrov hlboký. Ak sa počíta s uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho 
istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu aspoň 220 centimetrov. 

5. Plán hrobových miest je k dispozícii pri vstupe na pohrebisko, na obecnom úrade, ako aj 
na webovom sídle obce. 

 

 

Článok 7 

Dĺžka tlecej doby 

Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov. 

 

Článok 8 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Evidencia hrobových miest sa vedie v papierovej podobe (na kartách hrobových miest) a 
elektronicky v príslušnom programe s výstupom pre verejnosť na webovej stránke obce. 

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe. 
 

 

Článok 9 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný 
biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do 
príslušnej nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku. 

2. Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca 
odstrániť sám mimo nádoby podľa odseku 1 v súlade s príslušnými predpismi 
o nakladaní s odpadom. 



3. Je zakázané do nádob podľa odseku 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod 
na pohrebisku. 

 

Článok 10 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko len s 

predchádzajúcim písomným povolením správcu pohrebiska a len v nevyhnutnom rozsahu 
(na prípravu hrobu, vykonanie príslušného obradu). 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby 
nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska. 

 

Článok 11 

Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie. 
 

Článok 12 

Cenník služieb1. Nájomné za hrobové miesto sa určuje na 10 rokov pre: 
a) jednohrob 13,28 € 

b) dvojhrob 19,92 € 

c) trojhrob 26,56 € 

d) štvorhrob 33,19 € 

e) detský hrob   6,64 € 

f) urnový hrob   6,64 € 

2. Za uloženie zosnulého, ktorý v čase úmrtia nie je evidovaný na trvalý pobyt v Obci 

Smolenice, do jestvujúceho hrobu na pohrebisku sa platí jednorazový poplatok 100,00 €. 
3. Za uloženie zosnulého do novovybudovaného hrobu sa platí jednorazový poplatok          

295,00 €. 
 


