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Obecné  zastupiteľstvo v Brestovci na základe § 4 ods. 3 písm. f) a g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona 

č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní 

pohrebiska na území obce Brestovec , ktorým sa vydáva  

prevádzkový poriadok pohrebiska  
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

     Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestovec o správe a prevádzkovaní pohrebiska  na 

území obce Brestovec (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje správu a prevádzkovanie 

pohrebiska na území obce Brestovec. 

     Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-

technických 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, 

a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy. 

Čl. 2 

Rozsah platnosti 

    Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku nachádzajúcom 

sa v katastrálnom území obce Brestovec. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebiska, na 

nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov 

pohrebiska. 

Čl. 3 

Prevádzka pohrebiska  

Prevádzkovateľom pohrebiska nachádzajúceho sa na území obce Brestovec je Obec 

Brestovec, IČO: 00308360, sídlo: 946 17 Brestovec 86, ktorá vykonáva prevádzku 

pohrebiska a prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene prostredníctvom poverených 

zamestnancov obce. 
 

Čl. 4 

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska 

(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä : 

a) správu a údržbu pohrebiska, vrátane domu smútku,  

b) správu  údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

(2) Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom prevádzkovateľa. 

(3) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. 

požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom 

prevádzkovateľa.. 

(4) Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska 

súhlas obecného zastupiteľstva obce. 



(5) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, kamenárske práce 

vykonávajú špecializované firmy po dohode s prevádzkovateľom a obstarávateľom pohrebu. 

Čl. 5 

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami 

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami upravuje § 3 a § 4  zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení. 

Čl. 6 

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 

 

(1) Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov upravuje § 19 zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení. 

(2) Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu 

prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ich môže odstrániť, ak narušujú prevádzku pohrebiska 

alebo starostlivosť o hrobové miesta.   

Čl. 7 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán hrobových miest na pochovávanie 

(1) Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky a ukladajú spopolnené ľudské 

pozostatky. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu.  

(2) 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 hornou rakvou bude najmenej 1 meter.  

(3) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 

ostatkami, ak je v nej voľné miesto. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred 

únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred 

hlodavcami.  

(4) 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.  

(5) Plán hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorého sa vzťahuje tento 

prevádzkový poriadok, je spracovaný vo forme mapy a je prístupný k nahliadnutiu na 

Obecnom úrade v Brestovci, 946 17 Brestovec 86 alebo na webovej stránke 

www.virtualnycintorin.sk. 

Čl. 8 

Povinnosti prevádzkovateľa  pohrebiska 

 

(1)  Prevádzkovateľ je povinný: 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: 

- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, 

ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, 

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo 

ostatkov, 

- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu 

činného v trestnom konaní. 

http://www.virtualnycintorin.sk/


b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska, 

c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska s ust. § 17  

ods.4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení. 

      umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí  

      rakvy pred pochovaním, 

d) ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená infekčnou chorobou sa 

musia uložiť do uzatvorenej rakvy, 

e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch  

umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľ pohrebu, 

ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 

dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok. 

(2) Prevádzkovateľ je ďalej povinný: 

       a) starať sa o zeleň nachádzajúci sa na pohrebisku, vrátane je pravidelnej údržby, 

       b) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku, 

       c) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je dom smútku 

       d) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, 

       e) starať sa o oplotenie pohrebiska, 

       f) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 

       g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, 

       h) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby, alebo miesta na hrobky na    

          cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje, 

       i) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu, 

       j) osádzať urnové miesta, 

       k) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do  

           hrobových miest, 

       l) značiť hrobové miesta. 

Čl. 9 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

(1) Nájomca hrobového miesta  je povinný dodržiavať ustanovenia § 24 zákona č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve v platnom znení.  

 

Čl. 10 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska  

(1) Návštevník pohrebiska sú  povinní dodržiavať ustanovenia § 25 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v platnom znení.  

 

Čl. 11 

Užívanie hrobového miesta 

 

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe uzavretia nájomnej zmluvy,  ktorá musí 

obsahovať náležitosti s ust. § 663 až 684 Občianskeho zákonníka. Ďalšie podrobnosti   v 

súvislosti nájomnou zmluvou upravuje ustanovenie § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v platnom znení. 



(2) Obecné zastupiteľstvo v Brestovci na svojom XV. zasadnutí uznesením č. 79 a/  zo dňa 

23.11.2016 s trojpätinovou väčšinou schválilo, aby obstarávateľ pohrebu pohrebné miesto pre 

zosnulého obstaral  bez verejnej súťaže.  

 

Čl. 12 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

Podrobnosti výpovede  nájomnej zmluvy upravuje ustanovenie  § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v platnom znení. 

 Čl. 13 

Zrušenie pohrebiska 

 

(1) Pohrebisko môže zrušiť len obec až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov 

uložených na pohrebisku. 

 (2) Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska ustanovenie § 23 zákona č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve v platnom znení. 

(3) Zrušenie pohrebiska je možné počas trvania nájomnej zmluvy, ak o to požiada nájomca, 

alebo jeden z nájomcov na základe dohody s ostatnými nájomcami. Žiadosť o zrušenie 

pohrebiska musí byť podaná písomne, s úradne overeným podpisom žiadateľa. 

(4) V prípade zrušenia pohrebiska na základe žiadosti nájomcu, žiadateľ je povinný 

zabezpečiť odovzdanie hrobového miesta v stave, v akom hrobové miesto prevzal do užívania 

na vlastné náklady. Žiadateľ v tomto prípade nie je oprávnený nárokovať náklady, ktoré 

vynaložil na výstavbu a údržbu hrobového miesta. 

 

 Čl. 14 

Dĺžka tlecej doby 

 

Dĺžka tlecej doby  pre pohrebisko je 10 rokov. 

 
 

Čl. 15 

Doba sprístupnenia  pohrebiska  verejnosti 

(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.  

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti 

na pohrebisko. 

(3) Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo 

stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom. 

(4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 
 

 

 

 

Čl. 16 

Sadzobník poplatkov 

Súčasťou prevádzkového poriadku je Sadzobník poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku 

obce Brestovec. 

  



Čl. 17 

Zrušovacie ustanovenia 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec  za zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Brestovec č. 5/2013 o pohrebníctve, ktorý bol schválený dňa 

29.10.2013 uznesením č. 107 Obecného zastupiteľstva Brestovec. 
 
 

Čl. 18 

Spoločné ustanovenia 

(1) Tento prevádzkový poriadok je záväzný prevádzkovateľa pohrebiska, pre všetkých 

návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske práce na pohrebiskách, pre 

pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu.  

 (32 Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona o 

pohrebníctve.  

(4) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku 

vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, obec Brestovec  prostredníctvom  poverených 

zamestnancov. 
 

 

Čl. 19 

Záverečné ustanovenia 

(1)   Obecné zastupiteľstvo  obce  Brestovec sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa 23.11.2016, uznesením č. 79 b/. 

(2)   Zmeny a doplnenie tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Brestovec. 

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.  

 

 

                                                                                                      Peter Tóth 

        starosta obce Brestovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k  VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Brestovec 

 

                     

              Sadzobník poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:  
   

 
Poplatok za prepožičiavanie hrobového miesta na 10 rokov pre dospelú osobu 20,00 € 

Obnova užívania hrobového miesta o ďalších 10 rokov pre dospelú osobu 20,00 € 

Poplatok za prepožičiavanie hrobového miesta na 10 rokov /dieťa do 10 rokov / 10,00 € 

Obnova užívania hrobového miesta o ďalších 10 rokov  /dieťa do 10 rokov / 10,00 € 

Jednorazový poplatok za urnové miesto pri umiestnení urny do urnovej steny 50,00 € 

Poplatok za prepožičiavanie urnového miesta na 10 rokov 20,00 € 

Obnova užívania urnového miesta o ďalších 10 rokov  20,00 € 

Poplatok za prepožičiavanie hrobového miesta na 10 rokov /krypta/ 50,00 € 

Obnova užívania hrobového miesta o ďalších 10 rokov /krypta/ 50,00 € 

Jednorazový poplatok za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal 

trvalý pobyt v obci Brestovec 

50,00 

Jednorazový poplatok za prenájom obradnej miestnosti v Dome smútku 5,00 € 

Poplatok za používaní chladiaceho boxu 5,00 € /deň 

Poplatok za reprodukovanú hudbu na cintoríne  4,00 € 

Poplatok za používaní – katafalku 

 

5,00 € 

 

Poplatok za vypožičanie pohrebného vozíka 3,00 € 

Poplatok za vozík na vence, kvety  5,00 € 

 
 

Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Brestovec dňa: 23.11.2016 

Sadzobník poplatkov nadobúda účinnosť dňom:                  01.01.2017. 

 

 

          Peter Tóth 

starosta obce Brestovec 


