Obecné zastupiteľstvo obce Horná Kráľová na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov o pohrebníctve vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie obce Horná Kráľová:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020,
ktorým sa schvaľuje

:
Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Horná Kráľová
Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádzajú zo zákona číslo131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ( zákon č. 398/2019Z.z.) a upravujú prevádzkovanie
pohrebiska na území obce Horná Kráľová.
2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko v obci Horná Kráľová, na
prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov
pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
3. V obci Horná Kráľová je zriadené jedno pohrebisko. Vlastníkom a prevádzkovateľom pohrebiska
je Obec Horná Kráľová.
Článok II.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska je:
Obec Horná Kráľová
Sídlo Hlavná 17 , 951 32 Horná Kráľová,
IČO: 00 800 368
DIČ: 20212004955
Telefón: 037/658 02 65
E-mail: sekretariat@hornakralova.sk
IBAN: SK73 5600 0000 0008 4528 5001
Web: www.hornakralova.sk
Článok III.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
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d) správu pohrebiska,
e) správu domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

Článok IV.
Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie.
1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ostatky. Spopolnené ľudské
pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého za jeho života, prípadne podľa
želania obstarávateľa pohrebu. Do hrobu je možné uložiť aj urny so spopolnenými ľudskými
pozostatkami.
2. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu ( napr. pri epidémii).
3. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od
úmrtia. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od
uloženia; pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty.
4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
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.
5. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe
zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných
materiálov. Rakvy musia byť pevne uzavreté.
6. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia,
nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to
neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok
uvedených v osobitnom predpise.

7. Rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže najneskôr do
štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o
jeho vydanie poverenej pohrebnej službe na pochovanie.
Ukladanie ľudských pozostatkov a dĺžka tlecej doby
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, pre potratený ľudský
plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m;
b) dno musí ležať 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 do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m. Ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským
plodom, vo výške 0,7 m.
2. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku písm. c).
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá pre
pohrebisko v obci Horná Kráľová trvá 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu.
4. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
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5. 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.
Výstavba nadzemných hrobiek na obecnom cintoríne v obci Horná Kráľová je zakázaná
6. Rozmery hrobových miest, hĺbka:
 detský hrob do 10 rokov - 120 cm,
 pre dieťa nad 10 rokov a dospelú osobu - 160 cm,
 prehĺbený jednohrob- 220 cm,
 urna 1x1 m betónová platňa, hrobové miesto 50x40 cm
7. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé nové
hrobové miesto vytýči správca hranice. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby môžu zahájiť
kopanie hrobu, až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov hrobu oprávnenou osobou,
ktorú určí prevádzkovateľ. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v
kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
8. Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
Exhumácia

Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky
uložené, a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím
tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Článok V.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Správa a údržba pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska, ktorým je Obec Horná Kráľová, vykonáva nasledovné činnosti pri
údržbe pohrebiska:
a) zabezpečuje poriadok a čistotu na pohrebisku,
b) udržiava inžinierske siete na pohrebisku,
c) stará sa o oplotenie pohrebiska,
d) stará sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby a kosby,
e) vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu komunikácii na pohrebisku,
f) nakladá s odpadmi z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi,
g) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a prijíma platby.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
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b) viesť evidenciu pohrebiska (evidencia hrobových miest a evidencia prevádzkovania pohrebiska),
c) umožniť rodičovi, ak požiada o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona o pohrebníctve,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa §19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
g) zabezpečovať celý proces súvisiaci s nájomnými zmluvami na hrobové miesta a pri výpovedi
nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
h) nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi,
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
k) zabezpečiť, aby prevádzkový poriadok pohrebiska bol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
pohrebisku,
l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
m) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek
podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby.
Prevádzkovateľ pohrebiska ďalej:
a) zabezpečuje starostlivosť o vonkajší vzhľad pohrebiska, o spoločné hroby a neprenajaté miesta na
pohrebisku,
b) vykonáva správu a údržbu chodníkov a komunikácii, zelene, spevnených plôch, oplotenia
pohrebiska, prvkov drobnej architektúry, rozvodu úžitkovej vody, údržbu a prevádzku domu smútku,
c) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta medzi obcou a nájomcom,
d) vyberá nájomné za nájom hrobového miesta,
e) vedie evidenciu voľných hrobových miest na pochovávania na pohrebisku
f) zodpovedá za dodržanie predpísaného spôsobu pochovávania a úpravu hrobového miesta,
g) vymeriava hrobové miesta v súlade s plánom hrobových miest na pochovávanie,
h) odstraňuje netrvanlivé ozdoby na hrobových miestach (napr. kytice, vence), ak dlhodobo rušia
estetický vzhľad pohrebiska a ak ich nájomca sám neodstránil,
i) ak zistí nedostatky v starostlivosti o hrob, vyzýva nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil,
j) v odôvodnených prípadoch obmedzuje alebo zakazuje manipuláciu s otvoreným ohňom,
k) preruší alebo zastaví stavebné a podobné práce na pohrebisku, ak zhotoviteľ porušuje
ustanovenia tohto nariadenia alebo ak by táto činnosť rušila pohrebný obrad na pohrebisku,
l) zabezpečuje všeobecný dohľad a verejný poriadok na cintoríne,
m) prevádzkuje informačné tabule na pohrebisku a pravidelne aktualizuje údaje na nich,
n) plní ďalšie povinnosti stanovené týmto nariadením.
Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
Prevádzkovanie domu smútku
Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom zariadení,
Dom smútku je vybavený
a) chladiacim zariadením
b) obradnou sálou
c) miestnosť na úpravu telesných pozostatkov
d) skladovými priestormi.
Dom smútku sa otvára pre pozostalých hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody
s obstarávateľom pohrebu.
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Nájomná zmluva
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Hrobové miesta sú nepredajné.
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; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento
zákon neustanovuje inak.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov,
ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
5. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi
rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento
vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie
prednostného práva.
6. Pôvodní nájomcovia hrobov nie sú oprávnení previesť nájom hrobov na iné osoby s
výnimkou blízkych osôb. Prechod zmluvného vzťahu z nájomnej zmluvy, na osobitnú
odôvodnenú žiadosť nájomcu, môže byť dohodnutý iba so súhlasom prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zapíše nového nájomcu do evidencie a uzatvorí s ním novú zmluvu o nájme
hrobového miesta.
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Právo k hrobovému miestu zanikne uplynutím doby nájmu, zrušením hrobového miesta, vzdaním
sa hrobového miesta, výpoveďou, prípadne iným spôsobom zániku nájomnej zmluvy.
2 Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ
pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa s nájomcom vopred písomne
dohodne na elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo
prostredníctvom krátkej textovej správy, oznámi mu to týmto spôsobom.
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. Prevádzkovateľ je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. Ak je nájomca známy, výpovedná
lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve
nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v
tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec. Ak nájomca nie je známy, prevádzkovateľ uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom
mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po
uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
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5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 5, musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
6. K likvidácii hrobu môže dôjsť až po zániku nájmu.
Článok VI.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Značenie hrobových miest
1. Nájomca je povinný dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu. Pod základným
označením hrobu sa rozumie uvedenie mena, priezviska a dátumu narodenia a úmrtia zomrelého na
epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríži osadenom do zeme v záhlaví hrobového miesta.
Údržba hrobového miesta
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomné právo na
hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto Prevádzkového poriadku.
3. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie u prevádzkovateľa pohrebiska,
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 bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta,
h) starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové
miesta,
i) ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska t.j. do veľkokapacitných
kontajnerov (okrem stavebného odpadu).
4. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na vlastné
náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri stavebných úpravách a
výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa povolenie na práce, s
uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje
prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na
hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť začatie a ukončenie prác.
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového potrebuje doviezť materiál motorovým
vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.
5. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb
na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
6. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady prevádzkovateľa
najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta.
7. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta. (tzn.
zmenšovať hrob z dvojhrobu na jednohrob). Ak tak nájomca urobí bez vedomia prevádzkovateľa, pri
platbe nájomného za hrobové miesto sa bude posudzovať podľa pôvodného stavu.
8. Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú povinní
zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na
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vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku, ani na iné miesta v
areáli pohrebiska.
9. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť
vyčistenie okolia hrobového miesta.
10. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená
osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľoviý.
11. Na osadenie nového pomníka potrebuje nájomca písomný súhlas prevádzkovateľa.
12. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím
prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby, prevádzkovatelia – pohrebnej služby.
13. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený ich odstrániť, ak narušujú prevádzku pohrebiska
alebo starostlivosť o hrobové miesta. Stromy a kry vysadené a lavičky 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
Článok VII.
Ochranné pásmo pohrebiska na území obce Horná Kráľová

1. Šírka ochranného pásma pohrebiska je 2 m od hranice pozemku každého pohrebiska
umiestneného na území obce Horná Kráľová.
2. V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území obce Horná Kráľová sa nesmú
povoľovať a umiestňovať stavby a budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace
s pohrebníctvom.
3. V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné bez súhlasu obce Horná Kráľová počas
pohrebu vykonávať nasledujúce činnosti:
a) Akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh
pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými alebo laserovými a inými obdobnými efektami,
a to akoukoľvek formou, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou/
produkciou hudby, hlukom z motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných
stavebných alebo iných prác,
b) Vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených
s produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou takých, ktoré
súvisia alebo sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu.
c) Zákazy sa nevzťahujú na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej
údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene, neodkladných
sezónnych poľných prác a na vykonávanie prác pri odstraňovaní následkov živelných
pohrôm alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú na vykonávanie neodkladných
činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo zdraví
v nevyhnutnom rozsahu.
Článok VIII.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
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2. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a sú povinní správať sa
spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebisku nie je dovolené robiť hluk, vykrikovať,
fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky, vstupovať už pod ich vplyvom,
odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá.
Návštevníci nesmú poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. V celom
objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť popri bicykli. Rovnako sa
zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch ( napr. kolieskové korčule, kolobežka, skateboard
a pod.).
3. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
4. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého na vykonanie pohrebného obradu,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov, a inú
úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
5. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a návštevníkom, sú vodiči vozidiel povinní pri
vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov vozidiel.
Vodiči vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, inak môžu byť vykázaní z
priestorov pohrebiska.
6. Prevádzkovateľ umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho sprístupneniu
verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
7. Na pohrebisku a jeho jednotlivých častiach nie je možné bez dohody s prevádzkovateľom
umiestňovať veľké predmety. Na polievanie možno používať nádoby (krhle) poskytnuté obcou, v
prípade donesených nádob na polievanie, tieto neskladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody.
8. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na susedné hroby je zakázané.
9. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových
miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy
v zmysle platných právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad.
10. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a
manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
11. Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako
komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez súhlasu
prevádzkovateľa umiestňovať úschovné priestory v okolí hrobov.
12. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými osobami vo
všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to
aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to
vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
13. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na
pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska.
14. Pravidlá pochovávania: Pohrebné dni sú stanovené na každý pracovný deň v týždni. Prípadne
možno vykonať pohreb i v sobotu a nedeľu.
15. Čas začatia obradu sa stanovuje na základe dohody obstarávateľa pohrebu s prevádzkovateľom
pohrebnej služby.
16. Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.
Článok IX.
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti v celom ročnom období denne:
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a) od 16. apríla do 15. októbra od 7.00 hod. do 21.00 hod.
b) od 16. októbra do 15. apríla od 8.00 hod. do 17.00 hod.
c) v období sviatku Pamiatky zosnulých od 8.00 hod. do 22.00 hod.
2. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť
návštevníkov pohrebiska.
Článok X.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidencia hrobových miest,
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.
2. Evidencia hrobových miest obsahuje:
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,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce, ak
je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
3. Evidencia hrobových miest sa vedie písomne podľa čísla hrobového miesta a podľa dátumu
uloženia na Obecnom úrade Obce Horná Kráľová.
4. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:
a) údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) údaje o zrušení pohrebiska.
Článok XI.
Cenník služieb
Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov:
jednohrob ................................ 10 €
prehĺbený jednohrob ................15 €
dvojhrob ................................. 15 €
trojhrob ................................... 20 €
detský hrob do 10 rokov ......... 5 €
urnové miesto ............................5 €





Cintorínsky poplatok ( poplatok za dom smútku ) .......................................... 10 €
Poplatok za mraziaci box na 1 deň .....................................................................4 €
Poplatok za pohyblivý katafalk ..........................................................................2 €
Poplatok za ozvučenie ........................................................................................4 €



Hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce, sa prenájom nespoplatňuje.
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Poplatok pre fyzické a právnické osoby, ktoré budú vykonávať na pohrebisku stavebné a
kamenárske práce je 12,00 Eur za každý deň vykonávania prác na pohrebisku.
Článok XII.
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Na pohrebisku sú umiestnené kontajnery na komunálny a triedený odpad, ktorých vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať
odpad podľa toho na čo sú určené v zmysle platných právnych predpisov.
3. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Stavebný odpad je nájomca, alebo zhotoviteľ povinný odviesť z pohrebiska na vlastné náklady.
Článok XIII.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, a povinní sa zdržať v
styku z pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním zachovávať
dôstojnosť celého pietneho aktu.
3. Pohrebné služby sú zodpovedné:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.
4. Pohrebné služby sú povinné:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,
c) pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu, vytýčené
prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok XIV.
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 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. Na priestupky a ich prejedávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch - zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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Článok XV.
Spoločné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa, pre nájomcov hrobových miest, pre
všetkých návštevníkov pohrebiska, pre osoby vykonávajúce údržbárske a kamenárske práce na
pohrebisku, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu.
2. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
3. Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú:,
starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Horná Kráľová, poverení zamestnanci
Obecného úradu Horná Kráľová, hlavný kontrolór obce.
Článok XVI.
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší VZN číslo 3/2011.
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horná Kráľová schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 12-VIII.-OZ/2011, zo dňa 16.12.2011, dodatok č.1 k VZN č. 3/2011 schválený
uznesením OZ č. 10-VII.-OZ/2012 zo dňa 10.8.2012 a dodatok č.2 k VZN č. 3/2011 schválený
uznesením OZ č. 21-V.-OZ/2014 zo dňa 28.8.2014.
2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky prevádzkového poriadku pohrebiska schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v obci Horná Kráľová.
3. Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej
Kráľovej č.224-V.-OZ/2020 zo dňa 22.12.2020
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Hornej Kráľovej dňa 23.12.2020
Emil Rábek
starosta obce

Vyvesené do úradnej tabule a na webovú stránku obce dňa 31.08.2020
Zvesené dňa 21.12.2020
Vyvesené do úradnej tabule a na webovú stránku obce dňa 28.12.2020
Zvesené dňa
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