
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej Vsi v súlade s ustanoveniami  § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. 

f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“) a podľa § 30 ods. 1 písm. a) a § 18, ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pavlova Ves č. 1/2019,  

 
ktorým sa schvaľuje  

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves 
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje: 

a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom na pohrebisku v obci Pavlova Ves,  

b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 

zabezpečenie prevádzky pohrebiska,  

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,  

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,  

e) spôsob vedenia evidencie pohrebiska a pasportizácie hrobových miest,  

f) čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti,  

g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, dĺžku tlecej doby,  

h) spôsob nakladania s odpadmi,  

i) podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebných služieb na pohrebisko,  

j) cenník služieb.  

 

Čl. 2 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

Pohrebisko:   Pavlova Ves 

Prevádzkovateľ:  Obec Pavlova Ves 

Sídlo:    032 21  Pavlova  Ves 26 

IČO:    00315672  

DIČ:   2020581629  

 

Čl. 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné 

činnosti:  

a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

b) správu a údržbu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä: 

- uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva 

nájomcom hrobové a urnové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov 

- zber a odvoz odpadu z pohrebiska 

- dodávka úžitkovej vody 

- zabezpečenie osvetlenia, ak je na pohrebisku vybudované 

- sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín  



c) správu a údržbu: 

- domu poslednej rozlúčky 

- komunikácií a zelene na pohrebisku.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska koordinuje a kontroluje nasledovné činnosti podnikateľských 

subjektov: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, prvotné úpravy hrobu a odvoz prebytočnej 

zeminy 

b) pochovávanie na pohrebisku 

c) vykonávanie exhumácie 

d) vkladanie urien do hrobových miest. 

 

Čl. 4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej 

medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. 

- Zmluva musí mať písomnú formu a musí byť uzatvorená na dobu neurčitú a nesmie 

sa vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej doby v danom hrobovom mieste na 

pohrebisku.  

- Uzatvorením nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku má nájomca právo zriadiť na 

prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane 

vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste 

ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky a to na základe predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa.  

- Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval 

na vlastné náklady.  

- Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských 

pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky alebo uloženiu urny s 

popolom na pohrebisku.  

b) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady za podmienok:  

- Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku len tak, 

aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska, riadiť sa podmienkami 

stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar 

stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického 

vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z 

hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.  

- Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom 

hrobovom mieste na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého 

odpadu, na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska a je povinný po ukončení prác dať okolie hrobu do pôvodného stavu. 

c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné k 

vedeniu evidencie hrobového miesta a nájomnej zmluvy.  

d) udržiavať poriadok na pohrebisku a dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku. 

Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, písomne vyzve 

nájomcu, aby ich do 30 dní od doručenia upozornenia odstránil. Ak sa tak nestane, 

opatrenia vykoná prevádzkovateľ na náklady nájomcu. 

e) dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu (minimálne priezvisko 

rodiny, príslušníka ktorej rakva alebo urna sa v hrobe nachádza). 

f) platiť poplatok za nájom hrobového miesta dopredu na obdobie a vo výške platného 

cenníka. 



Čl. 5 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok. 

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, sú povinní chovať 

sa spôsobom odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú povinní 

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Na pohrebisku nie je dovolené robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné návykové 

látky a pod ich vplyvom vstupovať na pohrebisko, odhadzovať odpadky a iné veci mimo 

priestor na to určený (odpadkové kontajnery), spaľovať trávu a iný odpad, ukladať 

a skladovať nádoby, náradie a iné predmety na pohrebisku, vodiť a voľne púšťať psov 

a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, skateborde a iných športových prostriedkoch, 

poškodzovať hrobové miesta, zariadenia, objekty a zeleň a vykonávať iné činnosti, ktoré 

nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

4. Sviečky a kahance možno na pohrebisku zapaľovať len na hrobovom mieste a mieste na 

to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru a poškodenia hrobových miest 

a vybavenosti pohrebiska. 

5. Voda z výtokovej koncovky nádoby na vodu na pohrebisku je určená len na polievanie 

zelene a na údržbu hrobových miest. Zakazuje sa odnášať vodu z pohrebiska.  

6. Návštevníci pohrebiska, ktorí vykonávajú na pohrebisku stavebné a iné práce pre nájomcu 

hrobového miesta, sú povinní riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom, pokynmi 

prevádzkovateľa pohrebiska uvedenými v písomnom povolení na úpravu hrobového 

miesta na pohrebisku a sú povinní dodržať všeobecné podmienky z hľadiska ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci. Za iné práce sa považuje najmä očista a odburinenie 

hrobového miesta. 

7. Návštevníci pohrebiska, ktorí vykonávajú stavebné úpravy hrobového miesta sú pred 

vstupom na pohrebisko povinní nahlásiť sa s povolením na úpravu hrobového miesta 

v kancelárii Obecného úradu Pavlova Ves. Návštevníkom pohrebiska, ktorí vykonávajú 

stavebné úpravy hrobového miesta je pohrebisko prístupné len v pracovných dňoch 

v stanovenom čase.  

8. Vstupovať na pohrebisko motorovým vozidlom je dovolené len s písomným súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska, v ktorom budú uvedené podmienky vstupu motorovým 

vozidlom.  

9. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami, fyzickými 

osobami – podnikateľmi a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch a objektoch 

pohrebiska. 

10. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas stanovenej prevádzkovej doby. 

 

 

Čl. 6 

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti 

1. Otváracia doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti. 

2. Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne: 

- letné obdobie (apríl - október): denne od 7.00  do 21.00 hod. 

- zimné obdobie (november - marec): denne od 7.00 do 19.00 hod. 

3. V období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých je prístup verejnosti na 

pohrebisko predĺžený do 21.00 hod. 

4. Dom poslednej rozlúčky je sprístupnený verejnosti spravidla hodinu pred pohrebom, na 

základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.  



5. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú 

výstavbu hrobov, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch, 

pričom pri výkone prác na pohrebisku sú tieto povinní správať sa spôsobom 

zodpovedajúcim pietnemu miestu. 

   

Čl. 7 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené 

ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú v urne s popolom na pohrebisku. 

2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého 

hrobu, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v 19 ods.1, ods. 2 zákona o pohrebníctve. 

Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské 

pozostatky za podmienky, že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde k manipulácii s 

telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou 

rakvou bude najmenej 1 m. 

3. Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak je v nej 

voľné miesto za podmienok uvedených v 19 ods.6 zákona o pohrebníctve. 

4. Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak je v nej 

voľné miesto. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ 

pohrebnej služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta. Urny s 

popolom môže na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta. 

5. Pri pochovávaní do hrobu sa musia používať rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej 

tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných 

nerozložiteľných materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové 

alebo z iného tvrdého dreva so zinkovou vložkou s nepriepustným dnom alebo kovové 

rakvy s nepriepustným dnom. Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štítkom 

s menom zomretého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu. 

6. Plán hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento 

prevádzkový poriadok pohrebiska je uložený a prístupný: 

a) k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska, 

b) vo vitríne na pohrebisku. 

 

Čl. 8 

Dĺžka tlecej doby 

Tlecia doba na pohrebisku, ktorého zriaďovateľom je obec, v súlade s 19 ods. 3 zákona o 

pohrebníctve je stanovená v dĺžke 10 rokov. Ak ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí 

ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov 

hydrogeologického prieskumu. 

 

 

Čl. 9 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť a pravidelne aktualizovať evidenciu. Evidencia 

pohrebiska je vedená na Obecnom úrade Pavlova Ves. Obsah evidencie je stanovený v § 17 

ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve. Evidencia pohrebiska sa člení na: 

a)  evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje:  

 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky a ľudské pozostatky 

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 adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; 

názov obce, ak je nájomcom obec, 

 dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta podľa § 21 zákona o 

pohrebníctve a údaje o zmene nájomcu, 

 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 

 skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna 

pamiatka, alebo pamätihodnosť mesta alebo či ide o vojnový hrob, 

 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 

ľudského plodu. 

b)   evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o: 

 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

 zrušení pohrebiska. 

 

Čl. 10 

Spôsob nakladania s odpadmi 

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska na území obce Pavlova 

Ves podľa tohto prevádzkového poriadku sú komunálnymi odpadmi. Podrobnosti 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Odpad vzniknutý pri bežnej údržbe hrobového miesta je nájomca alebo ten, kto bežnú 

údržbu hrobového miesta vykonáva, uložiť na miesta na to určené - odpadové kontajnery, 

umiestnené v priestore pohrebiska.  

3. Podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce alebo stavebnú činnosť je 

povinný vyčistiť okolie hrobu a vzniknutý odpad zhodnotiť alebo zneškodniť na vlastné 

náklady v zariadení na to určenom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Čl. 11 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1. Prevádzkovatelia pohrebných služieb môžu vstupovať na pohrebisko na vykonanie 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu; za účelom 

prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania 

ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia 

spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, alebo uloženia urny 

s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie 

ľudských ostatkov a ich opätovného pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v čl. 10 

bod 1 len s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, povolenie vydá 

prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi hrobového miesta (v prípade pochovania nájomcu 

hrobového miesta osobe blízkej), do ktorého budú ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky 

pochované.  

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového 

poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

 



Čl. 12 

Cenník služieb 

1.  Cena prenájmu hrobových miest je určená na 10 rokov vo výške :  

- jednohrob   10 eur  

- dvojhrob        20 eur 

- trojhrob  30 eur 

- urnové miesto  10 eur 

2.  Obrad poslednej rozlúčky - cena prenájmu obradnej miestnosti v Dome poslednej 

rozlúčky 10 eur.  

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pavlovej Vsi dňa .............. 

2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.  

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Pavlova Ves č. 2/2009 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Pavlovej Vsi, Cintorín 

Obce Pavlova Ves. 

 

 

         Rudolf Tomko 

starosta obce 


