Obecné zastupiteľstvo v Snežnici, podľa § 4 ods. 3 písmena f) a g) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Snežnica
č. 3/2019
ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Snežnica
§1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské postavenie pohrebísk ako verejných zdravotnetechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich
spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby
pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj
aby sa ich pri používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

§2
Rozsah platnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenia sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá prevádzky pohrebiska,
s tým súvisiace práva a povinnosti občanov a upravuje prevádzku pohrebiska na území obce
Snežnica (ďalej „pohrebisko“).

§3
Základné pojmy
Na účely tohto prevádzkového poriadku:
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od
momentu smrti po pochovanie,
d) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné
pochovanie,
e) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke,
alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
f) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
g) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
h) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
i) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,

j) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
k) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
l) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov do zeme,
m) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
n) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny,
o) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
p) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev
s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri
ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
q) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne veľa seba,
r) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva
nezasypáva zeminou,
s) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.

§4
Správa pohrebiska a domu smútku
1. Správu pohrebiska vykonáva Obec Snežnica, 023 32 Snežnica 17, IČO: 00314 315
prostredníctvom určeného správcu.
2. Pohrebiskom je v Obci Snežnica – cintorín, ktorý sú vo vlastníctve Obce Snežnica na
pozemkoch: KN C 679 a KN C 680

§5
Služby poskytované správcom pohrebiska
Služby poskytované správcom pohrebiska sú:
- kosenie trávy, hrabanie trávy, jej likvidácia a kompostovanie
- údržba zelene a drevín,
- technická údržba pohrebiska,
- udržiavanie čistoty pohrebiska, riadneho stavu komunikácií, zimná údržba
komunikácii,
- udržiavanie vodovodnej siete,
- otváranie a zatváranie areálu pohrebiska,
- drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska,
- dohľad nad výkopom hrobov, úprava okolia hrobov ako i samotný úkon uloženia
telesných pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými,
- vyberanie poplatkov od občanov za prenájom hrobových miest.

§6
Povinnosti správcu pohrebiska
Správca pohrebiska je povinný:
a) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17, ods. 4, písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 13 tohto prevádzkového poriadku,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 12 a § 19 tohto prevádzkového poriadku,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby (minimálne 10 rokov),
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 22 tohto prevádzkového poriadku,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 16 tohto prevádzkového poriadku,
h) nakladať s odpadmi podľa § 21 tohto prevádzkového poriadku,
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
k) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej
služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov
a pochovávania určeným správcom pohrebiska,
l) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho, štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania
trestného činu, správca prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu
činného v trestnom konaní,
m) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním,
n) písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
b) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva. Na
základe posudku následne upraví Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Snežnica.

§ 7
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, je povinný čistiť
a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu. Ak správca pohrebiska zistí
nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote
odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného,
d) písomne oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

2. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou
nádoby na vodu, v prípade, že nie je zabezpečená správcom pohrebiska.
3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správca pohrebiska
oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť aj sám.

§8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce sú povinní dodržiavať ustanovenia
prevádzkového poriadku pohrebiska, chovať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, zdržať
konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by
urážalo pozostalých.
2. Na pohrebisku nie je dovolené:
- robiť hluk, výtržnosti,
- fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet,
- používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
- odkladať odpadky a iné veci mimo miesť na to určených,
- páliť trávu a odpad,
- telefonovať počas pohrebných obradov,
- vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá,
- zhadzovať náhrobné kamene,
- bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou, popisovaním,
hanlivými nápismi a kresbami a pod.),
- ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia cintorína,
- konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti,
- v celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli,
- rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch (napr. korčule, kolobežka,
skateboard a pod.)
3. Správca môže prístup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať, napr. v dobe vykonávania
terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
4. Sviečky a kahance na pohrebisku možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo
požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy v zmysle
platných právnych predpisov.
5. Správca pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť
alebo celkom zakázať ( v prípade extrémneho sucha).
6. Cesty 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 správcu
pohrebiska umiestňovať lavičky alebo odkladacie a úschovné priestory v okolí hrobov.

§9
Evidencia hrobových miest a pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
- meno a priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta
a hĺbky pochovania,

- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.

§ 10
Pohrebná služba
1. Pohrebné služby na cintoríne vykonávajú súkromné pohrebné služby, ktoré si zabezpečí
obstarávateľ pohrebu.
2. Pohrebná služba, resp. obstarávateľ pohrebu je povinný kompletne zabezpečiť výkop hrobu,
uloženie pozostalého do hrobu, zahrnutie hrobu, úpravu miesta hrobu a okolitých dotknutých
hrobov.

§ 11
Pochovávanie
1. Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku, ktorý slúži zároveň i ako priestor
na výkon občianskych ako i cirkevných obradov.
2. Ľudské pozostatky mimo zdravotníckeho zariadenia musia byť premiestnené do domu smútku
najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote neboli umiestnené v obdobnom
zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, na pohrebisku alebo prevezené na pitvu.
3. Prevoz ľudských pozostatkov zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
4. Ľudské pozostatky musia byť pochované do 96 hodín od úmrtia, ak neboli uložené do
chladiaceho zariadenia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia. Ak bola vykonaná pitva,
možno zosnulého pochovať ihneď po pitve, ak ide o súdnu pitvu, možno zosnulého pochovať len
zo súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa. Pred pohrebom treba preukázať, že bola
vykonaná prehliadka tela zosnulého, prípadne aj pitva.
5. Ak nikto pohreb nezabezpečil a k úmrtiu došlo resp. sa našli ľudské pozostatky v katastrálnom
území Obce Snežnica, je povinná tak urobiť Obec Snežnica a to do 7 dní od zistenia úmrtia.
Náklady spojené s pochovávaním si Obec Snežnica uplatní v príslušnom dedičskom konaní.
6. O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého, rozhoduje ten, kto
pohreb obstaráva.

§ 12
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu,
ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).
2. Správca pohrebiska môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované dve osoby
(manželia, rodič – dieťa, deti). Spoločný hrob nad sebou musí dodržať stanovenú hĺbku hrobu.

3. 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) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m.
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v písm. c).
4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby. Tlecia doba pre pohrebisko na území Obce Snežnica je 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.
5. 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.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami, rakva uložená do hrobu musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

§ 13
Exhumácia
1. 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.
2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva správcovi 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 správcom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej službe, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3. Ak správca pohrebiska podanej žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005
Z.z..
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

§ 14
Prenájom miesta na pohrebisku
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy správca 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 (10 rokov), ak zákon č.
131/2010 Z.z. neustanovuje inak.
Na základe tejto nájomnej zmluvy má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do
hrobu ľudské pozostatky, ľudské ostatky, urnu a upraviť povrch miesta. Nájomcom môže byť len
fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
3. Správca 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 správca pohrebiska povinný vopred
písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je správca pohrebiska povinný vopred
písomne informovať nájomcu.
4. 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 sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového miesta. Meno
tejto osoby doplní správca pohrebiska do evidencie na základe splnomocnenia nájomcu. Kontaktnou
osobu môže byť len občan starší ako 18 rokov.
6. V prípade zmeny mena na náhrobku je každý z nájomcov povinný oznámiť túto skutočnosť na
správe pohrebiska. Je to potrebné pre zmenu v evidencii hrobových miest.
7. Správca pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu voľných
miest, dovoliť na požiadanie občanom, aby do neho nahliadli.

§ 15
Poplatky za prenájom miesta na pohrebisku
Výška poplatkov na prenajatie miesta na pohrebisku je nasledovná:

jedno hrob

Názov
nové hrobové miesto na prvých 10 rokov

10,00 €

dvojhrob

nové hrobové miesto na prvých 10 rokov

18,00 €

trojhrob

nové hrobové miesto na prvých 10 rokov

25,00 €

detský hrob

nové hrobové miesto na prvých 10 rokov
na ďalších 10 rokov

3,50 €

§ 16
Zánik práva na prenájom miesta, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobkov
1. Správca pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
zaplatené, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Správca pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Správca 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 správca pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 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.
V tomto prípade je správca pohrebiska povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi
najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa

nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
5. Ak správca pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je
povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 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.
V takomto prípade výpovede nájmu ak:
a) nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do 1 roka odo dňa doručenia výpovede. Správca
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.
b) nájomca je neznámy, správca pohrebiska uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Správca 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.
6. Ak správca pohrebiska postupuje podľa odseku 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

§ 17
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na
pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z dôvodu
verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy (verejný záujem musí byť
riadne odôvodnený).
3. 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.
4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na:
a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,
b) vysypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko
zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť
len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR 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 predchádzajúcom súhlase obce.
7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje zákon č. 130/2005 Z. z.

§ 18
Stavby
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne, alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, hrobky, rámu, atď...) treba predchádzajúci súhlas správcu pohrebiska.
2. Pri povolení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi správcu pohrebiska najmä
pokiaľ ide o tvar, rozmer, výzdobu alebo druh použitého materiálu.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je
povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu

a správcu pohrebiska.
4. Na prenajatých miestach oprávnené osoby, alebo osoby im blízke alebo iné osoby môžu vykonávať
jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie, vysádzanie a polievanie
kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
5. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno na prenajatých miestach len s písomným
súhlasom správcu cintorína. Správca ich môže odstrániť, ak narušujú prevádzku cintorína alebo
starostlivosť o hrobové miesta.
6. Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať z cintorína časti náhrobkov,
hrobovú výzdobu atď.
7. V prípade nedodržania podmienok súhlasu správcu pohrebiska je zhotoviteľ povinný odstrániť
nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady, resp. tak vykoná Obec Snežnica na náklady zhotoviteľa.

§ 19
Rozmery hrobových miest
1. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady správcu pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar a maximálne vonkajšie rozmery hrobového miesta:
- pri jednohrobe 130 cm x 250 cm
- pri dvojhrobe 210 cm x 250 cm
- pri trojhrobe 290 cm x 250 cm
- pri detskom hrobe 110 cm x 210 cm
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 100 cm x 150 cm
- pri jednohrobke 130 cm x 250 cm
- pri dvojhrobke 210 cm x 250 cm
- pri trojhrobke 290 cm x 250 cm
2. Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť najmenej dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy.
3. Uličky – odstupy medzi jednotlivými hrobovými miestami musia byť najmenej 30 cm.
4. Steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm.
5. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň
okolia hrobu.
6. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej línii s prednými a zadnými hranami susedných
rámov.
7. Pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
8. Na svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.

§ 20
Pravidlá prevádzky pohrebiska
1. Pohrebisko je verejne prístupné:
- v letnom období
(16. 04. – 15. 10.)
od 7.00 h do 21.00 h
- v zimnom období
(16.10. – 15. 04.)
od 8.00 h do 18.00 h
2. Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
4. Na pohrebisko je prístup motorovým vozidlám zakázaný, musia parkovať na vyhradenom parkovisku.

§ 21
Nakladanie s odpadom vznikajúcim na cintoríne
1. Pri činnosti na cintoríne vzniká nasledovný odpad: prebytočná zemina, burina a tráva, kamene,
odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad z kahancov a svietidiel.
2. Zakazuje sa akýkoľvek odpad uvedený v ods. 1 odhadzovať na cintoríne, v okolí cintorína a okolo
oplotenia cintorína.
3. Všetok odpad patrí do kontajnera okrem vykosenej trávy a buriny, konárov a prebytočnej zeminy,
ktoré je možné ukladať na cintoríne na tento účel vyhradených miestach.

§ 22
Zákaz pochovávania
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality
podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej
pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal,
s navrhovaným spôsobom pochovávanie súhlasil.

§ 23
Osobitné ustanovenia
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebisku zodpovedá správca pohrebiska, ktorý sa postará o to, aby
tento Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Snežnica bol umiestnený (vyvesený) na verejne
prístupnom a vhodnom mieste.
2. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebiska, ktoré neupravuje tento Prevádzkový poriadok,
upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

§ 24
Kontrola nariadenia, priestupky a pokuty
1. Porušovanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného
zákona, trestá sa podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce (správca pohrebiska, starosta,
poslanci, obecný kontrolór, orgány hygienickej služby a iné splnomocnené orgány).
3. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta podľa § 7, ods. 1 písm. a),
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 7, ods. 1 písm. b),
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 7, ods. 1 písm. c),
d) písomne neoznámi správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie podľa § 7, ods. 1 písm. d),
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 7, ods. 1 písm. e),
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov podľa § 8 ods. 1.
4. Za priestupky podľa odseku 3 možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
6. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

§ 25
Prechodné ustanovenia
§15 tohto VZN č. 3/2019, ktorý určuje poplatky za prenájom miesta na pohrebisku nadobúda účinnosť
od 01.01.2021.

§ 26
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019
uznesením č. 74/2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých občanov, orgány a organizácie
na území obce.
2. Správca pohrebiska vyvesí toto VZN č. 3/2019 Obce Snežnica, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Snežnica na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste
pohrebiska.
3. Toto VZN Obce Snežnica, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Snežnica č. 3/2019 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

podpísané
MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

