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Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších a § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Z .z. o pohrebníctve (ďalej len „Zákon o pohrebníctve“) vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Mojmírovce.

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Mojmírovce

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie
prevádzky pohrebiska povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním
dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene, čas
sprístupnenia pohrebiska verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán
hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob nakladania
s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na pohrebisko a cenník služieb na
všetkých pohrebiskách zriadených na území obce Mojmírovce.

1. Na území obce Mojmírovce sú zriadené nasledujúce pohrebiská:
a) Cintorín – Hlavný cintorín („kde je dom smútku“)
2
kat. územie, Mojmírovce, parc. č. 133/1, 133/2 o výmere 17 529 m (vlastník pozemkov
rímsko-katolícka cirkev Mojmírovce, vlastník Domu smútku obec Mojmírovce)
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b) Cintorín – Výhonský -kat. územie, Mojmírovce, parc. č. 2083 o výmere 16 577 m
(vlastník pozemku rímsko-katolícka cirkev Mojmírovce)
c) Cintorín – na Šalgovskej ulici („cigánsky“)
kat. územie, Mojmírovce, parc. č. 805/1 o výmere 10 512 m2 (vlastník pozemku rímskokatolícka cirkev Mojmírovce)
d) Cintorín – evanjelický - kat. územie, Mojmírovce, parc. č. 2080 o výmere 4 284 m2
(vlastníci pozemku evanjelická cirkev /Augsburského vyznania/, evanjelická reformovaná
cirkev)
e) Cintorín – židovský kat. územie, Mojmírovce, parc. č. 2081/1 o výmere 3 997 m2
(vlastníci pozemku Ústredný zväz židovských obcí v Slovenskej republike)
2. Pohrebiská uvedené v čl. 1, ods. 1 , písm. a), b), c), d) prevádzkuje obec Mojmírovce, so sídlom
Obecný úrad Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, IČO: 00308269,
tel. č. 037/7798101 (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“)
3. Pohrebiská uvedené v čl. 1, odsek 1, písm. a e) si prevádzkuje vlastník, nakoľko má špecifické
postavenie.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva obce
Mojmírovce.
6. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas
obecného zastupiteľstva.
7. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
pohrebisku a na webovej stránke obce Mojmírovce.
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Článok 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné služby:
a) správu a údržbu pohrebiska a domu smútku,
nájom hrobového miesta,
nájom domu smútku a chladiaceho zariadenia,
odvoz a likvidáciu odpadu z pohrebiska,
dodávka úžitkovej vody,
sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín,
b) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
c) vedie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) zverejňuje informácií na pohrebisku na mieste obvyklom,
2. Pohrebné služby na pohrebisku, ktoré sa nachádza na území obce Mojmírovce
vykonávajú prevádzkovatelia pohrebných služieb na základe písomnej zmluvy s
obcou Mojmírovce a zabezpečujú najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie do hrobov alebo hrobiek a urnových miest,
c) vykonanie exhumácie,
d) iné činnosti priamo súvisiace s pochovávaním.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebných služieb na pohrebisku

1. Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní:
a) každú vykonávanú činnosť na pohrebisku oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska,
b) pochovávať a vykonávať činnosti súvisiace s pochovávaním podľa pokynov
prevádzkovateľa pohrebiska a v zmysle platného Zákona o pohrebníctve,
c) usmerňovať pozostalých a smútočných hostí od času ich príchodu k pohrebnému obradu
(nasmerovanie do rozlúčkovej miestnosti, obradnej miestnosti, prevzatie vencov,
smútočných kytíc a ich uloženie k rakve),
d) dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska.
2 . Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú zodpovední:
a) za výkop hrobu, jeho zasypanie a odvoz prebytočnej zeminy na miesto určené
prevádzkovateľom,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky alebo urnovej schránky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva vzniknutého pri činnostiach súvisiacich s
pochovávaním.

Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska je prevádzkovateľ pohrebiska povinný:
1.

prevádzkovať pohrebisko v súlade s prevádzkovým poriadkom, schváleným v zmysle čl. 1 ods. 4.

2.

umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu,
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3.

viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
3.1 evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:










meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
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, adresu miesta trvalého pobytu ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec
dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) 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.

3.2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 zrušení pohrebiska.
4.

Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

5.

Dodržiavať dĺžku tlecej doby.

6.

Dodržiavať zákaz pochovávania.

7. Písomne informovať nájomcu o:
 skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred
uplynutím tejto lehoty,
 vypovedaní nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť,
 dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť; ak nie je známa adresa súčasne túto informáciu
zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
8.

Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením.

9.

Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník
služieb.

10. Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek
zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné
prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je
povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu.
11. Zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína.
12. Udržiavať zeleň, čistotu a údržbu chodníkov a prístupových ciest, počas celého roka v areáloch
cintorínov, ktoré sú v správe obce.
13. Zodpovedať za prevádzku zariadení cintorína.
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14. Zodpovedať za pravidelné vyvážanie odpadu z cintorína.
15. Zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domu smútku vrátane chladiaceho boxu, ozvučenia
a dekorácií.
16. Koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné služby.

Článok 5
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1. Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím
prevádzkovateľa pohrebiska.

2. Ukladanie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v obci Mojmírovce
vykonávajú prevádzkovatelia pohrebných služieb v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska
na základe uzatvorených zmlúv s obcou.

3. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do rakvy po jednom do samostatného
hrobu alebo hrobky, pokým všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
b)
c)
d)

hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku 2,3 m,
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad maximálnou hladinou podzemnej vody,
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min. 1,2 m.

5. Na dvoj-hrob a viac-hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 4 písm. c).
6.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 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.

7.

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 meter (prehĺbený hrob ↓ 2,3 m).

8.

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.

9.

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. 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. Vo
zvláštnych prípadoch (prevoz tiel zo zahraničia) sa používa zinková truhla. Všetky rakvy musia
byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom zomretého, dátumom narodenia a dátumom
pohrebu.
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10. 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.
11. Žiadosť na exhumáciu podľa odseku 10 žiadateľ podáva obci Mojmírovce v písomnej forme 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) potvrdenie o použití mraziaceho boxu po dobu uloženia ľudských ostatkov, pokiaľ budú
ľudské ostatky uložené na tom istom pohrebisku,
e) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie
12. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
13. Spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v základnej urne môžu byť uložené:
a) v existujúcom hrobe najmenej 0,7 m pod povrchom zeme,
b) v betónových šachtách s rozmermi 0,5 x0,5 m s hĺbkou 0,7 m, pričom epitafná doska
musí byť pevnou súčasťou tohto celku,
c) v urnových stenách, ktorých miesto vybudovania určí obecné zastupiteľstvo, pričom
otvor musí byť uzavretý epitafnou doskou.
14. Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku je
prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať o to, aby jeho činnosťou neboli poškodené okolité
hroby alebo iné príslušenstvo pohrebiska a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá sa
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

Článok 6
Užívanie hrobového miesta
1.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného.

2.

Uzavretím nájomnej zmluvy Obec Mojmírovce ako 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 na pohrebisku. Platba za hrobové miesto sa hradí na 10 rokov vopred.

3.

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 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
prihlásila ako prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do
jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
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Článok 7
Výpoveď nájomnej zmluvy
1.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené; najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo 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 pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

4.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v článku 7, ods.
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

5.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v článku 7, ods. 3
písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 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.

6.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v článku 7, ods.
3 písm. c), je povinná 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.

7.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v článku 7, ods.
3 písm. c) a nájomca je 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.

8.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v článku 7, ods. 3
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Obec
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.

9.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.
Článok 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1.

Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
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c)

d)

e)

udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie do
vzdialenosti 0,5m od hranice hrobového miesta v poriadku, na vlastné náklady tak, aby
nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska:
 hrobové miesto musí byť pokosené,
 odburinené,
 očistené od rôznych nánosov,
písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve a to hlavne údaje
potrebné na presnú evidenciu nájomcov v súlade s článkom 4, ods. 3, písm. e tohto
prevádzkového poriadku,
udržiavať poriadok na pohrebisku.

2. Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť spôsobom
na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy o nájme hrobového
miesta a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska 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.
3.

Uhrádzať nájomné za hrobové miesto na 10 rokov dopredu; po uplynutí doby na ktorú bolo
nájomné za hrobové miesto uhradené, na základe výzvy prevádzkovateľa pohrebiska, uhradiť
nájomné na ďalšie desaťročné obdobie, (ak tak nájomca neurobí, prevádzkovateľ pohrebiska
postupuje podľa čl. 7 ods. 6 – 8 tohto poriadku).

4. Po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové miesto dreveným
krížom alebo drevenou tabuľkou s uvedením mena a priezviska zomretého, dátumom narodenia
a úmrtia.
5.

Vyžiadať si písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na zriadenie alebo rekonštrukciu
náhrobného pomníka, záhlavného pomníka alebo epitafnej dosky, vrátane ich príslušenstva.

6.

Oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska vopred demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov,
epitafných dosiek alebo ich súčastí; prevádzkovateľ pohrebiska o tom vedie evidenciu.

7.

Nájomca môže len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vysádzať kríky,
pôdopokryvnú zeleň a k v e t y .

8. Nájomca nesmie vykonávať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať kríky a stromy mimo
prenajatého hrobového miesta, zrealizovať výrub drevín a umiestňovať na pohrebisku lavičky.
8.

Pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca toto odkladať na iné
hrobové miesto alebo ho opierať o susedné hroby.

9.

Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými
ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len
s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.

10. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy
alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu
zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska,
je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť a to na
náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
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Článok 9
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska, nerobiť hluk, nefajčiť, nepoužívať alkoholické nápoje
a iné omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zeleň, objekty a zariadenia,
c) nepúšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu,
d) nezakladať oheň, nepáliť trávu a odpad,
e) rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na mieste na to
vyhradenom, tak aby nevznikol požiar,
f) ukladať odpad na určené miesta,
g) zdržiavať sa na pohrebisku len v čase určenom pre verejnosť.
2. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaní
dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a poskytovateľov
služieb na pohrebisku.
3. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných výpustí
a studní. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na
prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.
4. Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu je nutné
toto opatrenie rešpektovať. Každá osoba vykonávajúca kamenárske práce alebo iné stavebné práce
na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie hrobového miesta a vzniknutý odpad
odviesť z pohrebiska.
5. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a na
akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom
pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
6. Vstup so zvieraťom na pohrebisko je zakázaný.
7. Na pohrebisko nie je dovolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok a osobám na kolobežke, kolieskových korčuliach, bicykloch a iných
dopravných prostriedkoch.
8. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je zakázaný; výnimky povoľuje obec z dôvodu:
a) dopravy rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného
obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia,
b) dopravy rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami k hrobovému miestu,
c) dopravy materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov a obrubníkov,
d) odvozu komunálneho odpadu a údržby pohrebiska.
9. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas určenej otváracej doby pohrebiska. Každý
návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia
opustiť pohrebisko.
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Článok 10
Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas roka nasledovne:
od 1. apríla do 30.septembra

v čase od 7,00 do 21,00 hodiny

od 1.októbra do 31.marca

v čase od 7,00 do 18,00 hodiny.

Počas dní Pamiatky zosnulých a Vianočných sviatkov je pohrebisko otvorené do 22.00
hodiny.

2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebným obradom, na
základe požiadavky pozostalých i v inom čase.

3. Pre prevádzkovateľov pohrebných služieb poskytujúcich na pohrebisku služby na základe
zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska, je pohrebisko prístupné v čase podľa bodu 1 tohto článku.

4. Prevádzkovateľ môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko v prípade:
a) ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia,
b) ak je ohrozená bezpečnosť návštevníkov.

Článok 11
Plán hrobových miest

1.

Na území obce Mojmírovce je zriadených 5 pohrebísk.

2.

Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v Pláne hrobových miest príslušného pohrebiska.

3.

Plán hrobových miest je prístupný na obecnom úrade, na internetovej stránke obce a na
informačnej tabuli pohrebiska.

Článok 12
Tlecia doba
1.

Tlecia doba na pohrebiskách obce Mojmírovce je minimálne 10 rokov.

Článok 13
Stavby na pohrebisku
1.

Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený
estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (napr. základy,
obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je
potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

10

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú šírka 1,20 m a dĺžka 2,50 m,
b) dvoj-hrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto, resp. vzniká na mieste, kde nie sú vopred
vybudované stavebno-architektonické prvky pre hroby (základ hrobu, jeho obruba, pomník) –
maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú - šírka
2,20 m a dĺžka 2,50 m,
c) troj-hrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto, resp. vzniká na mieste, kde nie sú vopred
vybudované stavebno-architektonické prvky pre hroby (základ hrobu, jeho obruba, pomník) –
maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú - šírka
3,20 m a dĺžka 2,50 m,
d) hrob pre dieťa do 6 rokov - maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek
príslušenstva hrobu sú - šírka 0,80 m a dĺžka 1,40 m,
e) hrob pre dieťa od 7 do 14 rokov - maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek
príslušenstva hrobu sú - šírka 0,90 m a dĺžka 2,00 m,
f) hrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky sú
- šírka 1,4 m a dĺžka 2,5 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú - šírka 1 m a dĺžka 2,20 m,
g) dvoj-hrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva
hrobky sú šírka 2,60 m a dĺžka 2,50 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú - šírka 2,20 m
a dĺžka 2,20 m,
h) troj-hrobka - maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva
hrobky sú- šírka 3,50 m a dĺžka 2,50 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú - šírka 3,20 m
a dĺžka 2,20 m,
i) urnové miesto – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva
urnového miesta sú - šírka 1 m a dĺžka 1 m.
3. Pokiaľ chce nájomca hrobového miesta vybudovať hrobku, jej rozsah a formu musí vopred
schváliť prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia tieto zásady:
a) pri akejkoľvek výstavbe alebo zmene druhu hrobového miesta musí byť zachovaný
architektonický ráz pohrebiska,
b) základy pre príslušenstvo hrobu musia byť dimenzované tak, aby príslušenstvo hrobu
neohrozovalo okolité hroby, respektíve návštevníkov pohrebiska,
c) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 0,3 m široké a nájomca nesmie v týchto uličkách
budovať spevnené chodníky,
d) text nápisov, symboly a znaky na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musia zodpovedať
dôstojnosti a piete miesta.
5.

Pre každé prepožičané miesto, pokiaľ nie je vybudovaný betónový základ, vytýči prevádzkovateľ
pohrebiska hranice. Porušenie týchto hraníc sa posudzuje ako priestupok.

6.

Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie majetku
nájomcu.

7.

Nájomca je povinný osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité
hrobové miesta, Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
nájomca hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy.

8.

Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku vykonávané na základe
zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb
alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
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9

Každý kto vykonáva kamenárske práce a iné práce na pohrebisku je povinný zvyšky kameňa a
ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady.

10 Odpredávať alebo odstraňovať z pohrebiska vybudované stavby nie je prípustné bez
vedomia prevádzkovateľa pohrebiska.
11 Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
je zakázané.
12. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa riadiť 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 bezpečnosť pri
práci.

Článok 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník
pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku, t.j. do kontajnera, ktorý sa nachádza v
areáli pohrebiska. Pokiaľ sú na pohrebisku umiestnené nádoby na separovaný odpad, je povinnosťou
každého vzniknutý odpad separovať.
2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska a okolie hrobu vyčistiť.

Článok 15
Cenník služieb určený pre pohrebiská v správe prevádzkovateľa na území obce Mojmírovce

1. Zapožičanie priestoru obradnej miestnosti

5,00 €/2hod.

2. Použitie chladiaceho zariadenia

4,00 €/1 deň

3.

Nájom za prázdne urnové miesto

4.

Jedno-rázový poplatok za hrob s vybudovaným betónovým základom (betónová obruba)
- jedno-hrob
216 €
- dvoj-hrob
332 €
Nájom za hrobové miesto (kopaný hrob alebo urna uložená v hrobovom mieste v zemi) na
dobu 10 rokov

5.

a)
b)
c)
d)
8.

5,00€/rok

detský hrob (dieťa do 14 rokov)
jedno-hrob
dvoj-hrob
troj-hrob

10,00 €
25,00 €
50,00 €
75,00 €

Nájom za urnové miesto na dobu 10 rokov

10,00 €

9. Nájom hrobového miesta, kde je postavená hrobka, za každý i začatý m2 na dobu 10 rokov
12,00 €/m2
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10. Prevod nájmu za hrobové miesto, ktoré bolo už prenajaté, môže nájomca vykonať
v prospech tretej osoby len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a takýto
prevod nájmu je spoplatnený.
5€/1 zmluva

11. Jednodňový poplatok za vstup na pohrebisko pre pohrebné služby alebo zhotoviteľov hrobového
príslušenstva
20 €
12. Celoročný poplatok za vstup na pohrebisko pre pohrebné služby alebo zhotoviteľov hrobového
príslušenstva
200 €
13. Poplatky za služby na pohrebisku sú splatné v pokladni Obecného úradu v Mojmírovciach, alebo
vkladom na účet č. 0800853001/5600 , ŠS 63310, variabilný symbol – číslo nájomnej zmluvy.

Článok 16
Priestupky
1.

Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta podľa čl. 8 tohto poriadku,
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 podľa čl. 4 ods. 3 tohto poriadku,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku
f)
nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov podľa čl. 9 tohto poriadku,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska,
h) vodí do areálu pohrebiska zvieratá

2.

Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom
konaní pokutu do 663 eur.

3.

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až h) prejednáva a sankcie ukladá obec. Výnos z pokút je
príjmom rozpočtu obce.

4. Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska
môže obce Mojmírovce uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do výšky 6 638 eur podľa § 27b ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Článok 17
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) starosta obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór obce,
d) obecný úrad (poverení zamestnanci),
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Článok 18
Záverečné ustanovenia

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2016 Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území obce Mojmírovce zverejnený na úradnej tabuli obce Mojmírovce a na
internetovej stránke obce Mojmírovce dňa 25. novembra 2015.

2. Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 10.12.2015,
uznesením č. 171/16/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2012, všetky predchádzajúce platné
Prevádzkové poriadky pohrebísk obce Mojmírovce a ich dodatky.

Mgr. Martin Palka
starosta obce
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