
        Obecné zastupite ľstvo vo Visolajoch, na základe ust. § 6 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
„zákon o obecnom zriadení“) a v súlade so zák. č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  v y d á v a    

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

číslo 01/2008 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA  
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

      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, ale aj aby sa pri ich používaní 
dodržiavali zdravotné a iné predpisy. 
 

Čl. 2 
Rozsah platnosti 

      Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebisko a  Dom smútku vo Visolajoch. 
 

Čl. 3 
Správa pohrebiska 

1. Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu . 
2. Správu a prevádzkovanie pohrebiska vykonáva  obec Visolaje (ďalej len 

„prevádzkovateľ pohrebiska“), ktorá zabezpečuje zároveň aj komplexné 
požiadavky obyvateľstva na pohrebné služby. Prevádzkovateľ pohrebiska je  
povinný starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, hlavne výsadbou, údržbou a 
polievaním zelene, úpravou ciest, zabezpečovaním likvidácie odpadu, 
zabezpečovaním čistoty celého komplexu a udržiavaním zariadení 
nachádzajúcich sa v komplexe pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu 
prevádzkovania pohrebiska. 

4. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
 

 
Čl. 4 

Pochovávanie 
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje 

spravidla ten, kto pohreb obstaráva. Platí však zásada, že zosnulý má byť 
pochovaný na pohrebisku tej obce v územnom obvode ktorej osoba zomrela, pred 
úmrtím žila alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného 
prostriedku. 

2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením starostu príslušnej 
obce, na území ktorej sa pohrebisko nachádza. 
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3. Mŕtvi sa dočasne ukladajú v domoch smútku. Telo osoby zomretej mimo 
zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku najneskôr do 
8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom 
zariadení (t.j. chladiacom zariadení) pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, 
na cintoríne alebo prevezené na pitvu.  

4. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať 
do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 
možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ľudské pozostatky uložené 
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní odo dňa úmrtia. 

5. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo sa nezistila 
totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, ak 
k úmrtiu došlo na jej území. 

6. Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením, ak dôležitý všeobecný 
záujem nevyžaduje iný druh pohrebu. Výnimočne možno rakvu uložiť s telom 
mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 
Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách. 

 
Čl. 5 

Prepoži čanie hrobového miesta 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako 

po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 
3. Dĺžka tlecej doby je najmenej 10 rokov. 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prepožičať miesto ešte na ďalšiu dobu; 

v opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým doteraz 
bolo miesto pre zosnulých prepožičané a to v súlade so zák. č. 470/2005 Z. z. 

5. Výška poplatkov (nájmu) za prepožičanie miesta na pohrebisku a za osobitné 
služby, súvisiace s pochovávaním a správou pohrebiska sa dohodne v zmluve 
o prepožičaní hrobového miesta, ktorú s nájomcom uzavrie prevádzkovateľ 
pohrebiska. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska a viesť 
v ňom evidenciu voľných miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom, aby do neho 
nahliadli. 

7. Nájomca nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Prevádzkovateľ 
pohrebiska je však  povinný v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto 
pohreb obstaráva. 

8. Prepožičaním vzniká právo na užívanie hrobového miesta, komu bolo prvýkrát 
prepožičané. Po úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy 
majú dedičia, ak je dedičov viac ten, ktorý sa prihlásil ako prvý. Dohody 
oprávneného o prevode práva na miesto s treťou osobu nie sú pre 
prevádzkovateľa pohrebiska záväzné. 

9. O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná zmluva medzi prevádzkovateľom 
pohrebiska a nájomcom, na základe ktorej má objednávateľ právo: 
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob, 
- uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky, 
- upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny a pod.). 

 
 



 
- 3 - 

 
10. Právo na miesto sa preukazuje: 

- v starších prípadoch evidenciou prevádzkovateľom pohrebiska alebo 
potvrdenkou o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, resp. iným 
hodnoverným dokladom, 

- v nových prípadoch písomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení poplatku. 
11. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu dobu; aj v týchto 

prípadoch je potrebná písomná zmluva. 
 
 

Čl. 6 
Prepoži čanie miesta pre hrobku 

1. Miesto pre hrobku sa prepožičiava spravidla na dobu 25 rokov.; aj v tomto 
prípade je potrebná písomná zmluva. 

2. Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného roku, inak nárok na miesto 
zaniká. 

3. V ostatnom platia ustanovenia čl. 5 tohto poriadku. 
 
 

Čl. 7 
Ukladanie tiel do hrobu, prípadne do hrobky 

1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, 
ktorá je najmenej 10 rokov. 

2. Mŕtvi sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý 
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia). 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo 
miesto pre hrob prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší 
mŕtvi príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby; pred uplynutí tlecej doby ak je ich 
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

4. Do hrobky možno kedykoľvek uložiť telá, pokiaľ je v nej voľné miesto. 
 
 

Čl. 8 
Exhumácia 

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na žiadosti: 
a) orgánov činných v trestnom konaní 
b) obstarávateľa pohrebu alebo 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom 
pohrebu bola obec 

2. Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať len výnimočne, z  osobitne 
závažných dôvodov, so súhlasom príslušných orgánov, a to len vtedy ak je 
súčasne preukázané, že sa na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu. 

3. Náklady exhumácie uhrádza ten, kto o ňu požiadal. 
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Čl. 9 

Ukladanie spopolnených pozostatkov 
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania vysloveného zosnulým za jeho 

života, prípadne podľa obstarávateľa pohrebu buď v urne, voľným zmiešaním so 
zemou, rozptylom alebo vsypom. 

2. Voľné zmiešanie so zemou sa vykonáva na mieste, ktoré je na tento účel na 
pohrebisku vyhradené; vsyp sa vykoná na určitom mieste pohrebiska do zeme 
tak, aby pozostalí mali k nemu prístup a aby bol možný vsyp spopolnených 
pozostatkov ďalších členov rodiny. 

3. Prijať spopolnené pozostatky je povinná  správa každého urnového pohrebiska; 
prevádzkovateľ pohrebiska má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávacom 
obvode nie je urnové pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne do 
náhrobku k inému členovi rodiny. 

4. O vykonanom voľnom zmiešaní so zemou, rozptyle alebo vsype vedie 
prevádzkovateľ pohrebiska evidenciu v osobitnej knihe. 

 
 

Čl. 10 
Stavby 

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej 
stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu) je potrebný predchádzajúci súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska; tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, 
pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný. 

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi 
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo 
druh použitého materiálu.  

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, 
b) dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch 

- pri hrobe najmenej                                                      80 cm x 200 cm 
      - pri hrobke najmenej                                                    90 cm x 200 cm 
      - pri detskom hrobe najmenej                                       60 cm x 160 cm  
      - pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej       50 cm x 100 cm 
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2m, 
f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a 

zadnými hranami susedných rámov, 
g) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 

4. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a 
odstrániť prebytočný stavebný materiál. 

5. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je prípustné odpredávať alebo 
odstraňovať vybudované stavby. 
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6. Bez súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú 
výzdobu, kvety. 

 
Čl. 11 

Stromy a kry 
1. Stromy a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písomným 

súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.  
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, 

odstrániť. 
 

 
Čl. 12 

Lavi čky 
1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska; táto môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne 
spôsob ich upevnenia. 

2. Lavičky môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska. 
 
 

Čl. 13 
Práce na pohrebisku 

1. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení prevádzkovateľom 
pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, 
aby telá zosnulých uložila do hrobu iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu 
s povolením prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na prepožičané miesto aj iné 
osoby. 

2. Výkopy a iné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať len 
osoby určené prevádzkovateľom pohrebiska, ak prevádzkovateľ pohrebiska 
neudelí výnimku. 

3. Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im 
blízke alebo objednaní zamestnanci jednoduché práce potrebné na udržovanie 
miesta a jeho skrášľovanie (vysadzovanie a polievanie kvetín, čistenie okolia 
hrobu, atď.). 

 
Čl. 14 

Zrušenie pohrebiska 
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej 

doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
2. Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby možno zrušiť len zo zákonných dôvodov 

a z dôvodu všeobecnému záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej 
správy. 

3. Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v súlade s §26 zák. č. 470/2005 Z. z. o 
pohrebníctve. 
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Čl. 15 
Starostlivos ť o prepoži čané miesto 

1. Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave. 
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané 

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 prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady 
oprávneného. 

3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je 
prevádzkovateľ  pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. 
Užívateľ miesta sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o odplatnom 
udržiavaní prepožičaného miesta. 

 
Čl. 16 

Prístup na pohrebisko 
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné počas celého roka /denne/ 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup  
     verejnosti. 
3.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých  
      osôb. 
4. S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na pohrebisko vchádzať len   
s osobitným povolením prevádzkovateľa pohrebiska. 
 

Čl. 17 
Správanie sa na pohrebisku 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje 
sa na pohrebisku fajčiť, požívať alkohol, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť 
hluk, a pod. 

 
 

Čl. 18  
Nakladanie s odpadmi 

1.  Odpady sa odhadzujú na vyhradených miestach a do vyhradených odpadových  
     nádob. 
2. Odpady sa ukladajú osobitne do odpadových nádob určených na komunálny 

odpad a na biologický odpad (zeleň). 
3. Likvidáciu odpadu zabezpečuje  obec Visolaje v súlade s platným VZN obce. KO 

sa ukladá na riadenú skládku odpadov Sverepec. 
4. Zakazuje sa likvidácia odpadu jeho spaľovaním. 
 

Čl. 19 
Cenník služieb 

1. Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku a výšku úhrady za užívanie 
hrobového miesta tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. 
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Čl. 20 

Spolo čné ustanovenia 
 

1.  Správca pohrebiska má svoju kanceláriu v Dome smútku, ktorý sa nachádzajú vo 
Visolajoch. V Domoch smútku je vyhradená miestnosť pre pracovníkov – šatňa a 
zabezpečený  prípravok na dezinfekciu a lekárnička. 

 
Čl. 21 

Záverečné ustanovenia 
 
1.  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení číslo 01/2008 sa uznieslo Obecné  
     zastupiteľstvo vo Visolajoch,  dňa 06.06.2008, uznesením číslo  15/2008 
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia číslo 01/2008 schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch.. 
3. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 01/2008 nadobúda účinnosť dňa 21.06.2008 
4. Všeobecne záväzného nariadenia číslo 01/2008 je verejne prístupné na cintoríne 

vo Visolajoch  a na Obecnom úrade vo Visolajoch. 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Visolajoch dňa 21.06.2008 
 
 
 
Vyvesené  :  21.06.2008 
Zvesené    :  05.07.2008 

 
 
 
 
 

 Pazderová  Ľubica       
    starosta obce 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1 
 

Cenník služieb 
 
Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku a výšku úhrady za užívanie hrobového 
miesta tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. schválené OZ 
č.18/2008 zo dňa 17.10.2008, platné od 1.1.2009. 
 
-poplatok za hrobové miesta v obci Visolaje: 
 
 Jednohrob  6,60 €  ( 200,-Sk na 10 rokov) 
 Dvojhrob   13,20 € ( 400,-Sk na 10 rokov) 
 Trojhrob    19,90 € ( 600,-Sk na 10 rokov) 
 Detský hrob 3,30 € (100,-Sk na 10 rokov) 
 
                              
                                     
 
 
                                                             Pazderová Ľubica - starosta 


