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Obecné zastupiteľstvo v Ružindole na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Ružindol toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2013
ktorým sa schvaľuje

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI RUŽINDOL

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len „VZN“/ o Prevádzkovom poriadku
pohrebiska v obci Ružindol /ďalej len prevádzkový poriadok“/ vychádza z ustanovení
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva sa za účelom úpravy pravidiel prevádzky
pohrebiska v obci.
(2) Obec Ružindol pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu cintorína
v súlade s ustanovením § 4 ods. 3, písm. f/ a g/ zákona o obecnom zriadení.
(3) V obci Ružindol je zriadené jedno pohrebisko:
- Cintorín Ružindol – parcela č. 815/1 – ostatné plochy o výmere 5 243 m 2

LV č. 800

(4) Pre účely tohto VZN: ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo
ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
§2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
(1) V zmysle § 17 ods. 1 zákona o pohrebníctve prevádzkovateľom pohrebiska v obci
Ružindol je Obec Ružindol /ďalej len prevádzkovateľ pohrebiska/, 919 61 Ružindol 130,
IČO: 00312941, DIČ: 2021175673.
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje výkon pohrebnej služby na pohrebisku v obci
Ružindol na základe Zmluvy o poskytovaní pohrebnej služby s prevádzkovateľmi
pohrebnej služby, ktorá upravuje práva, povinnosti a záväzky zmluvných strán.
§3
Prevádzkovanie pohrebiska
(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, ktorá sa člení na
= evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
• meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste
• dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania
• záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu, bol
nakazený nebezpečnou chorobou
• meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom pohrebného miesta fyzická
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec
• dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta 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 obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
• údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu
= evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať:
• údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
• údaje o zrušení pohrebiska

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
d/ zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky stanovené týmto VZN
e/ dodržiavať dĺžku tlecej dobe
f/ dodržiavať zákaz pochovávania
g/ pri výpovede nájomnej zmluvy postupovať v súlade s týmto VZN
h/ nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
i/ chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením
j/ umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
k/ prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný 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 prevádzkovateľom
pohrebiska.
§4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta a nájomná zmluva
1. Nájomca hrobového miesta 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
d/ písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest
e/ udržiavať poriadok na pohrebisku
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať
písomnú formu. Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému
miestu. Vlastníctvom nájomcu je len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné
náklady. Nájomca hrobového miesta nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
3. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov a urny s ľudským
popolom. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.
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.Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste
na vlastné náklady, a to s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Osoby, ktoré pre nájomcu vykonávajú na pohrebisku práce, sú povinní riadiť sa týmto
prevádzkovým poriadkom a sú povinní zlikvidovať všetky odpady vzniknuté pri týchto prácach
mimo pohrebiska / betón, zemina a pod./.

6. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí nájomca hrobového miesta dodržiavať zásady
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta.
7. Individuálna výstavba lavičiek nie je povolená.
8. Na pohrebisku Obce Ružindol nie je dovolené prenajímať voľné hrobové miesta vopred, na
rezerváciu.
9. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlásila ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta, ak uplynula desaťročná lehota
nájmu za hrobové miesto.
10.Právo k hrobovému miestu zanikne zrušením alebo vzdaním sa hrobového miesta.
§5
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, za ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
b/ sa ruší pohrebisko
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že závažné okolnosti
na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, musí so súhlasom nájomcu
zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva
hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že sa ruší pohrebisko,
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiaci predo dňom, keď
má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po
upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, je povinný výpoveď doručiť
nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak
mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota je tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu 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.
7. Ak je adresa a sídlo nájomcu známe, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto

lehoty odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 6 a 7, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú
robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické nápoje a iné
omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň.
V objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť popri bicykli. Rovnako sa
zakazuje jazda na kolieskových korčuliach, kolobežke, skateboarde a taktiež vodiť psov a iné
zvieratá.
2. Odpady a iné nepotrebné predmety môžu návštevníci odkladať na miestach na to určených
/ kontajner a smetné koše/.
3. Spaľovať trávu a iný odpad je na pohrebiskách zakázané. Sviečky a kahance na pohrebisku
možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník pohrebiska je
povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov a požiarne
predpisy vyplývajúce so zákona o ochrane pred požiarmi.
4. Na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami s výnimkou vozíkov
invalidných občanov. V odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ
pohrebiska.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prístup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať,
a to v čase vykonávania terénnych úprav, exhumácii a počas sneženia a poľadovice, ak nemožno
zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
6. Na pohrebisku sa zakazuje akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch
pohrebiska a na objektoch, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska s výnimkou miest na to
vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
§7
Prevádzkovanie domu smútku
1. Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom
zariadení.
2. Dom smútku sa otvára pre pozostalých hodinu pred začatím smútočného obradu alebo
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
§8
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
Prístupné verejnosti: celoročne

§9
Spôsob ukladanie ľudských pozostatkov
1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky a ukladajú spopolnené ľudské
pozostatky.
2. Hrob sa ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
• 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
• dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
• bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m / u starých hrobov sa
rešpektuje existujúci stav/
• rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m
3. Pred uplynutím tlecej doby sa do toho istého hrobu môžu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak
je možné ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských pozostatkov a
vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4. Pri pochovávaní ľudských pozostatkov sa vychádza z plánu hrobových miest prevádzkovateľa
pohrebiska.
5. Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
• hrob pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm
• hrob pre dieťa do 14 rokov 90 x 200 cm
• jednohrob 100 x 200 cm
• dvojhrob 200 x 200 cm
• urna 50 x 50 cm
• uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm a najviac 50 cm
§ 10
Dĺžka tlecej doby a exhumácia
1. Dĺžka tlecej doby je 10 rokov.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. K likvidácii
hrobu nesmie dôjsť pred uplynutím tlecej doby.
3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky 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
4. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím
tlecej doby
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené
- identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ostatky prevezie
5. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.

§ 11
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 iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal,
s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.
§ 12
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad, ktorý vzniká pri údržbe hrobového miesta, je nájomca hrobového miesta a tiež
návštevník pohrebiska povinný umiestniť do kontajnerov. Toto sa netýka stavebného
odpadu a prebytočnej zeminy, ktoré sú povinní zlikvidovať mimo pohrebiska / §4, odst. 5/
prevádzkového poriadku.
2. Po naplnení kontajnerov prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí ich vývoz na určenú skládku.
§ 13
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. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
§ 14
Cenník služieb
1. Cena nájomného za užívanie hrobového miesta je stanovená nasledovne:
Druh hrobu

Doba prenájmu

Jednohrob
Dvojhrob
Detský hrob
Urna

10 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov

Výška nájomného v €
18,00
36,00
10,00
6,00

2. Prevádzkovateľ pohrebiska ďalej účtuje za:
- použitie domu smútku / 1 deň čiastku 4,00 €
§ 15
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba z tohto právneho vzťahu
je známa a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.

§ 16
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
2. Týmto VZN sa ruší pôvodný prevádzkový poriadok č. 4/2006 zo dňa 27.11.2006.
3. Toto VZN č. 3/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Ružindol schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Ružindole uznesením č. 65/2013 dňa 23.09.2013.
4. Toto VZN č. 3/2013 nadobúda účinnosť dňa 09.10.2013, okrem § 14 Cenník služieb, ktorý
nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

