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Obec Jablonové v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona 369/1990 zb. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona 131//2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto
VZN č. 4/2015:

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonové
a poplatku za hrobové miesto

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na cintorín v obci Jablonové /ďalej len „obec“/
Upravuje podmienky správy a užívania pohrebiska jeho správcom, pohrebnými službami a
osobami, ktoré služby využívajú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v
súlade so zásadami piety.
2. Pohrebisko zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v obci Jablonové a prevádzkuje ho obec.
Čl. 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Na pohrebisku sa poskytujú najmä tieto služby:
a/ udržiavanie čistoty a poriadku, starostlivosť o dom smútku, o vojenské hroby a hroby
neznámych zosnulých,
b/ údržba komunikácií a zelene, obmedzenie vstupu motorových vozidiel na pohrebisko,
funkčnosť oplotenia, odvoz cintorínskeho odpadu, prípadne jeho kompostovanie, starostlivosť
o vodné zdroje a mobiliár.
2. Písomná a mapová evidencia súvisiaca s prevádzkovaním pohrebiska sa vedie v zmysle
zákona č. 131 / 2010 Z. z. o pohrebníctve /evidencia prideľovania hrobových miest ,
vojenských hrobov, podávanie informácií o cintorínskych a pohrebných službách,
odsúhlasovanie a preberanie drobných stavieb na pohrebiskách a pod
Čl. 3
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný najmä:
a/ užívať hrobové miesto v súlade s nájomnou zmluvou,
b/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
c/ udržiavať prenajaté hrobové miesto na vlastné náklady.
2. Stavebnú úpravu hrobových miest je potrebné odsúhlasiť s prevádzkovateľom pohrebiska.
Pritom sa treba riadiť pokynmi prevádzkovateľa, a to najmä pokiaľ ide o druh použitého
materiálu; je potrebné dbať, aby
a/ povrchová úprava hrobu bola zachovaná v rozmeroch 90 x 230 cm,
b/ uličky medzi hrobmi boli najmenej 30 cm okolo hrobu,

c/ predné a zadné hrany hrobov boli v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
d/ pri stavbe náhrobku jednotlivé kusy do seba zapadali,
e/ pri realizácii prác na pohrebisku neboli poškodené susediace hrobové miesta, uličky,
trávnaté porasty a chodníky, a aby sa stavebný materiál skladoval na podložke,
f/ sa bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nevynášali z pohrebiska časti náhrobkov
a hrobové ozdoby.
3. Výkopy a zemné práce /kopanie hrobov, formovanie a obkladanie hrobov/ si zabezpečujú
nájomcovia hrobových miest prostredníctvom odborných firiem a remeselníkov.
4. Stromy a kry sa môžu vysádzať na prepožičaných miestach a v ich tesnom okolí len po
predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
5. Lavičky na pohrebisku sa môžu umiestniť len po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska a môžu ich používať všetci návštevníci pohrebiska.
6. Všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.
Čl. 4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať zásady správania sa zodpovedajúce pietnemu
miestu.
Na pohrebisku je zakázané najmä:
a/ hlučne sa správať, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a návykové látky, vykonávať
fyzickú potrebu,
b/ vstupovať deťom do 10 rokov bez sprievodu dospelého,
c/ umiestňovať odpadky a cintorínske smeti mimo nádob na to určených,
d/ vodiť psov a iné zvieratá,
e/ vchádzať s motorovými vozidlami /mimo obsluhy/, bicyklovať sa,
f/ upravovať hroby a ich okolie bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 5
Prevádzka pohrebiska
Pohrebisko sú prístupné verejnosti denne:
a/ v máji až septembri –od 6,00 do 22,00 hod.,
b/ v októbri – apríli od 7,00 do 20,00 hod.
Čl. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán hrobových miest

1. Na pohrebisku v obci sa pochovávajú telá osôb, alebo ich spopolnené pozostatky, ktoré
pred úmrtím trvale žili v obci, prípadne mali už na pohrebisku pochovaných priamych
príbuzných.
2. Pochovanie, alebo pohreb zosnulého, ktorý zomrel na území obce, prípadne bol v obci
vyložený z dopravného prostriedku a nie sú známi najbližší príbuzný a nemá ho kto pochovať,
zabezpečuje obec.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto
pochovanie nezabezpečí, ak sa nezistí totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia,
pochovanie zabezpečí obec. Pri vykonanej pitve, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve.
Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia
okrem prípadov vedených v § 8 ods. 4 písm. h/ zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
4. Telá zomrelých sa ukladajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím
tlecieho času môže byť do hrobu uložené ďalšie telo zomrelého, len ak nad poslednou rakvou
ostane 1 m uležanej zeminy a za podmienok uvedených v čl. 7 ods. 2.
5. Popol sa ukladá na cintoríne podľa želania mŕtveho alebo obstarávateľa pohrebu v urne,
voľným zmiešaním so zemou alebo vsypom.
6. Plán hrobových miest je vypracovaný a umiestnený na dome smútku

Čl. 7
Dĺžka tlecej doby a hĺbka hrobu
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
2. Hĺbka hrobu je určená pre osobu a dieťa staršie ako 10 rokov minimálne na 160 cm, pre
deti do 10 rokov minimálne na 120 cm . Rakva musí byť zasýpaná minimálne 120 cm vrstvou
kyprej zeminy.
3. Dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody a vzdialenosť medzi
hrobmi musí byť najmenej 30 cm .
4. 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 rakvou bude najmenej 1 meter.
5. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
6. pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) Orgánov činných v trestnom konaní
b) Obstarávateľov pohrebu
c) Blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu
bola obec
7. Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú
formu.
8. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 8
Evidencia pohrebiska
1.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/ 2010 Z. z. o
pohrebníctve viesť evidenciu pohrebiska, a to:

a/ evidenciu hrobových miest,
b/ evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
Čl. 9
Prepožičanie miesta pre hrob
1. Miesto pre hrob sa prepožičiava na dobu tlenia v dĺžke 10 rokov, miesto pre popolnicu na
dobu 10 rokov od prvého uloženia. Ak to pomery na pohrebisku dovoľujú, miesto na hrob,
prípadne pre urnu možno prepožičať aj na dlhší čas.
2. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané, naloží sa s ostatkami, s popolnicami a
náhrobkami ako pri zrušení pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska však predtým upovedomí
o zámere toho, kto sa o prepožičané miesto staral.
3. Záujemca o hrobové miesto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Záujemcovi sa
prideľuje miesto v poradí napĺňania oddelení pohrebiska. Prevádzkovateľ sa bude snažiť,
podľa možnosti, vyhovieť želaniu objednávateľa.
4. Prepožičaním miesta nevzniká vlastnícke právo na toto miesto. Právo na prepožičané
miesto sa preukazuje potvrdenkou o zaplatení poplatku za prepožičané miesto, alebo
predĺžením práva na miesto. Prepožičané právo na hrobové miesto alebo urnu prechádza na
osoby blízke zosnulému.
5. Prepožičaním miesta sa, podľa dohody medzi prevádzkovateľom pohrebiska a
objednávateľom, nadobúda právo zriadiť na tomto mieste hrob, uložiť telo zosnulého, alebo
uložiť pozostatky ktoré boli spopolnené a upraviť povrch miesta.
Čl. 10
Zánik práva na miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu,
b/ sa pohrebisko zruší,
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Pri výpovedi nájomnej zmluvy, v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a/ a b /,
prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a správca na
vlastné náklady zabezpečí preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť tri mesiace predo dňom zrušenia hrobového miesta,
alebo po uplynutí lehoty, na ktorú je zaplatené nájomné. Ak nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto informáciu na vstupe do pohrebiska.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu neplatenia nájomného
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska výzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil
príslušenstvo hrobu; ak ho v uvedenej lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty
prevádzkovateľ pohrebiska predá príslušenstvo hrobu na dražbe.
5. V prípade neznámeho nájomcu sa výpoveď uverejní oznamom na vstupe do pohrebiska a
výpovedná lehota je 5 rokov. Príslušenstvo hrobu sa ponechá na mieste s označením, že ide o
päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí tejto doby dochádza

k predaju v dražbe. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobu so stručným opisom.
6. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení
vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby s historicky cennými
náhrobnými kameňmi a hroby zapísané v zozname pamiatok obce Jablonové sú chránené,
neprideľujú sa a ani sa nerušia. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
7. Pozostatky a popolnice sa po zániku práva na miesto ponechajú na doterajšom mieste,
alebo sa uložia do zeme na inom mieste, prípadne sa spopolnia . Popol z popolníc sa na
vyhradenom mieste zmieša so zemou.
Čl. 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktorých vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vhadzovať zvyšky kvetinovej
výzdoby, nádoby od sviečok a iné použité ozdobné predmety z hrobov.
3. Umiestnené kontajnery - 1100 l slúžia na likvidáciu malého drobného odpadu. K týmto
nádobám je zakázané voľne ukladať odpad, pre ktorý sú určené veľkoobjemové kontajnery.
4. Bioodpad z údržby pohrebísk likviduje prevádzkovateľ pohrebísk.
5. Náklady na odstránenie odpadu znáša prevádzkovateľ pohrebiska
6. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby môže dať
prevádzkovateľ pohrebiska odstrániť.
Čl. 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko za účelom zabezpečenia a vykonania pohrebnej služby podľa rozsahu
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
Čl. 13
Cenník služieb
Cenník služieb tvorí prílohu prevádzkového poriadku.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Správca cintorína je povinný so znením tohto nariadenia oboznámiť verejnosť jeho
vyvesením na prístupnom mieste na cintoríne., web stránke obce
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce, orgány hygienickej
služby a porušovatelia sa postihujú v zmysle zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

3. Zmeny a výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť len Obecné zastupiteľstvo
Jablonové.
4. Toto VZN bolo schválené na 6. zasadnutí OZ Jablonové , uznesením č. 104/09/15, dňa
28.9.2015
5. VZN č. 4/2015 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.
6. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/2006 zo dňa 1.6.2006

Ing. Ondrej Uhliarik
Starosta obce Jablonové

CENÍK SLUŽIEB
1. Za zriadenie užívacieho práva k hrobovému miestu na dobu 10 rokov alebo za ďalšie
predĺženie o 10 rokov:
a) Jednohrob

250 x 100 cm

15 €

b) Dvojhrob

250 x 200 cm

30 €

c) Trojhrob

250 x 300 cm

45 €

d) Pri zábere väčšieho hrobového miesta a pri hrobkách ( nad 10 m² ) sa poplatok za
každý aj započatý meter štvorcový pripočítava v sume 5€ k poplatku za trojhrob
e) Detský hrob

80 x 180 cm

10 €

g) Miesto pre urnu

60 x 60 cm

10 €

2. Poplatok za nájom hrobového miesta musí byť uhradený pri novo zriadených hrobových
miestach v čase ich vytvorenia. Pri hrobových miestach, kde nájomná

zmluva stratila

platnosť, t.j. po desiatich rokoch, musí byť poplatok uhradený po vyzvaní k úhrade správcom
cintorína. Poplatok sa platí naraz na desať rokov. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne

správcu pohrebiska, obecný úrad Jablonové -

oprávnenej osobe

na príjem platieb v

hotovosti.
3. U hrobových miest, kde užívateľa do účinnosti tohto VZN neuhradili poplatok za užívanie
hrobového miesta, musí byť tento uhradený spätne od doby schválenia vyberania poplatkov
za užívanie hrobového miesta. Tieto poplatky budú vyberané len v cenách platných v čase, na
ktorý sa vzťahuje zriadenie užívacieho práva k hrobovému miestu. Spätnú úhradu poplatku
nie je možné deliť na viac splátok
4. Výkopové práce hrobu , obstaranie pohrebu, práce spojené s úpravou zomrelého, uloženie
rakvy do zeme ako i osobitné požiadavky objednávateľa pohrebu prevádza oprávnená
pohrebná služba, ktorej objednávateľ uhrádza i náklady s tým spojené.

