VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
GÔTOVANY č. 1/2017
o správe a prevádzke pohrebísk v obci Gôtovany

Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve
(ďalej len zákon o pohrebníctve) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Návrh VZN č. 1/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa: 17.01.2017
Návrh VZN č. 1/2017 vyvesené na webovom sídle dňa: 17.01.2017
VZN č. 1/2017 schválené Obecným zastupiteľstvom v Gôtovanoch dňa: 03.02.2017 uznesením
č. 128.
VZN č. 1/2017 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.02.2017
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.03.2017
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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Gôtovany o správe a prevádzke pohrebísk na území obce
Gôtovany č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk v katastrálnom území
obce Gôtovany („ďalej len prevádzkový poriadok“) upravuje rozsah služieb poskytovaných na
pohrebiskách, povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk, povinnosti nájomcu hrobového miesta,
povinnosti návštevníkov pohrebísk a cenník služieb.

Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebísk
1. Pohrebiská prevádzkuje obec Gôtovany sama (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebísk“).
2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk:
OBEC GȎTOVANY
032 14 Gôtovany 45
IČO: 00315192
DIC: 2020581354
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných v pohrebiskách a v dome smútku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

výkopové práce súvisiace s pochovávaním, exhumáciou,
správu a údržbu pohrebísk,
správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebiskách,
starať sa a zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
vykonanie exhumácie,
zabezpečovať odvoz vencov, lístia a odpadkov na skládku TKO,
správu domu smútku

2. Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov
3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb obstaráva.
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Článok 4
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
1. Dodržiavať a riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
2. Platiť nájomné za hrobové miesto.
3. Prenajaté hrobové miesto udržiavať na vlastné náklady a to v stave zodpovedajúcemu
zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta.
4. Písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebísk všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.
5. Udržiavať poriadok na pohrebisku a odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na
to určenej.
6. Zabezpečiť výkop hrobových jám pohrebnou službou.
7. Nájomca je povinný nahlásiť akékoľvek stavebné úpravy.
Nájomcovi je zakázané:
1. Vysádzať stromy, kry na pohrebiskách bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Umiestňovať lavičky na pohrebiskách bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.
3. Vchádzať s motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebiská bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa.
4. Odhadzovať odpadky mimo zberných nádob nato určených.
5. Vodiť psov na pohrebiská s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú
príslušné označenie.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1. Dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska.
2. Sú povinní zachovávať pietu k mŕtvym pozostalým a správať sa spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta.
3. Zakázané je robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať
alkoholické nápoje a omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň,
Článok 6
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a domu smútku
1. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska a
určovať miesta výkopu hrobu alebo uloženia urny.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
3. Zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebísk v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta.
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4. Upozorňuje nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska.
5. Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených.
6. Vedie evidenciu pohrebísk, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské pozostatky sú
v hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v
§ 17 zákona o pohrebníctve.
7. Písomne informuje nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú
bolo nájomné zaplatené a informáciu doručí najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty. Ak
mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli
pohrebiska.
8. Dočasne ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku.
9. Po ukončení smútočného obradu zabezpečí dom smútku pred jeho poškodením a zničením
zariadenia domu smútku cudzou osobou.
10. Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne sa
uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce.
11. Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti domu smútku a na cintoríne a dbá
na dodržiavanie dobrých mravov.
Článok 7
Prístup pohrebísk verejnosti
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti denne počas celého roka.
2. Prevádzkovateľ môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na cintorín.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých osôb.
Článok 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Ľudské pozostatky sú uložené pochovaním do zeme alebo spopolnené.
2. Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku. Ak sa ľudské pozostatky neuložili
do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred
uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.
3. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od
úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona.
4. Výkopové práce súvisiace s:
- pochovávaním vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť
bezpečnostné a hygienické podmienky, na požiadanie a náklady pozostalých.
- exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby.
Článok 9
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
podľa zloženia pôdy trvať najmenej 10 rokov.
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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 ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
Článok 10
Uskutočňovanie stavieb
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už existujúcej stavby
(hrobu, náhrobku, hrobky rámu) je potrebné ohlásenie v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon).
2. Stavebník drobnej stavby, stavených úprav a udržiavacích prác na pohrebisku je povinný
ohlásiť stavebného úradu obce Gôtovany, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov
potrebný.
Hrob na uskladnenie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a. hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
b. pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
c. prehĺbený hrob najmenej 2,2 m,
d. dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou pozemnej vody,
e. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
f. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m
Výkop hrobov sa vykonáva:
a) jednohrob: dĺžka 210 cm, šírka 80 cm,
b) dvojhrob: dĺžka 210 cm, šírka 160 cm,
c) detský hrob: dĺžka 100 cm, šírka 50 cm,
d) jednohrob prehĺbená jama: dĺžka 210 cm, šírka 80 cm,
e) urnové miesto: dĺžka 60 cm, šírka 50 cm
3. Po ukončení výkopových, resp. stavebných prác na pohrebisku, je ten kto práce vykonával
upraviť okolie, odstrániť prebytočný stavebný materiál a zlikvidovať všetok odpad. Za
čistotu a poriadok zodpovedá nájomca hrobového miesta.
Článok 11
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidencia hrobových miest podľa § 17 ods. 4
písm. a).
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o zákaze pochovávania a dobe
jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal a o zrušení pohrebiska.
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3. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu
neurčitú. Nesmie však byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska po uzavretí nájomnej zmluvy určí hrobové miesto na
vybudovanie hrobu.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej 6 mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
6. Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
Článok 12
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebísk ukladajú odpad z hrobového miesta
do zberných nádob na to určených na pohrebiskách.
2. Prevádzkovateľ pohrebísk zabezpečuje na zber odpadu z pohrebísk zbernú nádobu, ktorú
vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za zber, odvoz
komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá správca
pohrebísk.
3. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Gôtovany upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016.

Článok 13
Cenník služieb
1. Nájomné za užívanie hrobového miesta na 10 rokov:
a) jednohrob – 5,00 €
b)dvojhrob – 10,00 €
c) trojhrob – 15,00 €
d)detský hrob - 5,00 €
2. Prenájom miesta na 10 rokov
a) urnový hrob - 5,00€
3. Poplatok za Dom smútku – obradná miestnosť – 10,00 € za 1 deň
chladiarenské zariadenie – 7,00 € za 1 deň

Poplatok za

4. Poplatky je povinná osoba zaplatiť, ktorá pohreb obstaráva a to v stanovenej lehote v
hotovosti do pokladne obce alebo na účet obce.
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Článok 14
Dodržiavanie VZN
1. Dodržiavanie tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a
členovia komisie verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry.
2. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sú priestupky v zmysle § 32 zákona o
pohrebníctve.
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska je prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 17.01.2017.
3. Na tomto poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch dňa 03.02.2017
uznesením č. 128.
4. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.03.2017.
V Gôtovanoch, dňa 14.02.2017

______________________
Jozef Cút, starosta obce
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