
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stará Turá
č.1 / 2013 - Nar.

Prevádzkový poriadok pohrebísk
na území mesta Stará Turá

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 21.2.2013, uznesením 
č. 25 – XXV / 2012 schválilo  3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s § 6 ods.1 a  4 ods.3 písm. f ) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, a v súlade s §18  zák. č.131/2010 Z. z.  
o pohrebníctve.

§ 1
Úvodné ustanovenie

       (1) Tento prevádzkový poriadok pohrebísk sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá 
prevádzky pohrebísk v meste Stará Turá a s tým súvisiace práva a povinnosti prevádzkovateľa 
pohrebiska, nájomníkov hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebnej služby,  
poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.

       (2) Pohrebiská zriaďuje mesto Stará Turá. V katastrálnom území Stará Turá sú zriadené 
tieto pohrebiská:
a) Pohrebisko na Husitskej ceste
b) Pohrebisko na Hurbanovej ulici

(3)  Prevádzkový poriadok pohrebísk upravuje:
a)  rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom na pohrebiskách v meste Stará  Turá
b)  povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 
     zabezpečenie prevádzky pohrebísk
c)  povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
d)  povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na 
     pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania 
     zariadení pohrebiska a obradných siení
e)  čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
f)  spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
g)  dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods.3 zákona zák č.131/2010 o pohrebníctve
h)  spôsob nakladania s odpadmi
i)   podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
j)   cenník služieb

§ 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

(1) Správu pohrebísk v meste Stará Turá zabezpečuje organizácia (prevádzkovateľ):
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o.
Sídlo: Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
IČO: 35602210
DIČ SK: SK2021095043



Prevádzkovateľ môže niektoré činnosti prevádzkovania pohrebísk zabezpečovať na základe 
zmluvného vzťahu ďalšou osobou oprávnenou v tejto oblasti . Takisto môže prenajímať aj 
Dom smútku takejto osobe. 

§ 3
Rozsah služieb  poskytovaných na pohrebisku

(1)  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
-vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
-vykonanie exhumácie
-vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
-správa pohrebiska
-správa domu smútku 
-údržba komunikácií a zelene na pohrebisku  

(2)  Prevádzkovateľ je povinný:
a) starať sa o celkový estetický vzhľad pohrebiska
b) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby 
c) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku
d) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú dom 
    smútku  a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska
e) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku 
f) starať sa o oplotenie pohrebiska
g) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku 
h) 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 prevádzkovateľ 
    povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
i) mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu voľných miest a na      
    požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu  
j)  viesť evidenciu hrobových miest a prevádzkovania pohrebiska
k) prenajímať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo 
    ľudských ostatkov nájomcovi za podmienok ustanovených zákonom a týmto  
    poriadkom

    ka) hrob so stenami a dnom zo zeminy
           kb) hrob so stenami z betónových dielcov a dnom zo zeminy
           kc) hrob pre urnu 

    kd) krypta
(3)  Prevádzkovateľ je ďalej povinný

a) prevziať ľudské pozostatky alebo zostatky, ak je úmrtie doložené 
    aa) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým vyhlásením o úmrtí     
          vystavený lekárom , ktorý vykonal prehliadku mŕtveho 

ab) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských 
      pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

b) zdržať sa v styku s nájomcami a pozostalými necitlivého správania a pri smútočných 
obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 
pohrebu

c) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto VZN
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy 

pred pochovaním
e) viesť evidenciu podľa § 17 Zákona č. 131/2011 Z. z. o pohrebníctve
f) písomne informovať nájomcu o:
     -skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené



     -dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho 
       adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
g)  prevádzkovateľ je povinný vykonávať  dozor nad dodržiavaním tohto VZN.

§ 4
Užívanie hrobového miesta  (§ 21 zákona)

(1)  Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy, písomnou formou, 
ktorú uzatvára prevádzkovateľ a nájomca. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, 
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

(2)  Výšku poplatkov podľa platného cenníka prevádzkovateľa za prenájom
hrobového miesta je nájomca povinný zaplatiť na dobu 10 rokov dopredu pri hrobovom 
mieste.

(3)  Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba
blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo 
na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia 
nájomcu hrobového miesta. 

§ 5
Výpoveď nájomnej zmluvy

(1)  Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, 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

(2)  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
v ods.1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné 
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

(3)  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie
nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Ak 
prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 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.

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

(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 
1 písm. c), je povinný 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.

(6)  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 1 pís.c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa 
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného 
roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej 
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.



(7)  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 pís. 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. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na 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.

(8)  Ak prevádzkovateľ postupuje podľa odseku 5 a 6, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

(9)  Hroby s príslušenstvom, o ktorom orgány štátnej správy na ochranu
pamiatkového fondu rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo 
o ktorých tak rozhodlo mesto všeobecne záväzným nariadením sa môžu zrušiť len po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení 
vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú 
evidované v zozname pamätihodností mesta, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase 
mesta.

§ 6
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

(1)  Pokiaľ je pre pohrebisko vypracovaná projektová dokumentácia, je nájomca
povinný sa tejto projektovej dokumentácie prispôsobiť.

(2)  Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového
miesta a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie 
hrobových miest.

(3)  Nájomca pri údržbe hrobového miesta je povinný udržiavať hrobové miesto na
pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu 
hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje.

(4)  Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu 
(betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky.

(5)  Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné
predmety.

(6)  Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov (hrobiek)
zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence alebo iné netrvanlivé ozdoby, ak to neurobí 
nájomca.

(7)  Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové
miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Vo výzve prevádzkovateľ 
zároveň upozorní nájomcu, že ak nebudú nedostatky odstránené v určenej lehote, odstránenie 
nedostatkov urobí prevádzkovateľ na náklady nájomcu. Ak nájomca tieto nedostatky 
neodstráni v určenej lehote alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ 
urobí potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

(8)  Po zistení, že hrobové miesto nie je trvalo udržiavané a nájomca nie je známy,
do uplynutia tlecej doby základnú údržbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ.



§ 7
Príslušenstvo hrobového miesta

(1)  Náhrobné pomníky a príslušenstvo hrobu sú majetkom nájomcu, ktorý ich
vybudoval na vlastné náklady.

(2)  Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na 
pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy.

§ 8
Evidencia pohrebiska

(1)  O uložení rakiev s ľudskými pozostatkami a uložení urien so spopolneným 
ľudskými pozostatkami vedie prevádzkovateľ evidenciu hrobových miest a evidenciu 
prevádzkovania pohrebiska.

(2)  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest na jednotlivých
pohrebiskách s týmito údajmi:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom 
    mieste uložené 
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta 
    a hĺbky pochovania
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa 
    uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou 
d) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú 
    osobu, názov obce, ak je nájomcom obec
e) dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
f)  údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka, alebo pohrebisko chránené ako národná 
    kultúrna pamiatka, alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, 
    alebo či ide o vojnový hrob
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého
    ľudského plodu.

(3) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prevádzkovaní pohrebiska 
s týmito údajmi: 
a) o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) o zrušení pohrebiska

(4)  Evidencia hrobových miest a pohrebiska má trvalý charakter. Evidenciu 
uschováva prevádzkovateľ.

(5)  Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do 
archívu mesta.

§ 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a plán hrobových miest

(1)  Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do zeme, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý bol vydaný súhlas Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva.

(2)  Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov na uloženie rakvy 



s ľudskými pozostatkami  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. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po  uložení do hrobu zasypaná 
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

(3)  Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom, prípadne po 
dvoch nad sebou, do každého hrobu.

(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 m.

(5)  Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa ukladajú na cintorínoch 
v urnových hájoch do urnových schránok alebo sa prikladajú k pomníkom v kamenných 
obaloch alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov alebo hrobiek.

(6)  Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými 
pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu 
hrobového miesta.

(7)  Ľudské pozostatky môžu byť uložené aj do hrobu so stenami z betónových 
dielcov a dnom len z rastlého terénu. Vybudovaný priestor z betónových dielcov pre 
pochovanie musí byť najmenej 80cm x 60cm x 205cm. Uloženie vrchných krycích platničiek, 
ktoré zakrývajú rakvu musí byť najmenej 20 cm pod úrovňou vzrastlého terénu.

(8)  Pochovávacia plocha musí byť o rozmeroch :
a)  pri hrobe v rastlom teréne  najmenej 80 cm x 210 cm
b)  pri hrobe z betónových dielcov  najmenej 80 cm x 205 cm
c)  pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
d)  pri urnovom hrobe najmenej 50 cm x 50 cm  

(9)  Uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm

(10) Výstavba hrobiek na mestských cintorínoch v Starej Turej je zakázaná.

(11) Mesto Stará Turá má plán existujúcich hrobových miest. Hrobové miesta sú 
rozdelené do viacerých sektorov. V týchto sektoroch sú umožnené viaceré spôsoby 
pochovávania: jednohroby, dvojhroby , viachroby len v rastlom teréne, ďalej z betónových 
dielcov, hrobky, urnové hroby, detské hroby. Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v pláne 
pohrebiska. Plán hrobových miest musí byť zverejnený na informačnej tabuli na cintoríne. 

(12) V novoskolaudovanej časti cintorína je umožnené pochovávanie vo viacerých 
ucelených územných celkoch. V tejto časti bude umožnené iba dvojúrovňové pochovávanie  
(do prehĺbených jám) v rastlom teréne. 
Zároveň v tejto časti budú umožnené dva spôsoby vrchného tvarovania hrobového   
miesta: 
- vrchná úprava hrobového miesta s celistvým trávnikom prekrývajúcim hrobové      
   miesta bez obrúb, betónových dosiek a chodníčkov. Z dôvodu strojového kosenia je 
   možné kvetinové výzdoby ukladať iba pred pomníkmi
- vrchná úprava z betónových príp. kamenných dosiek pri dodržaní  výšky   
   hornej roviny dosky max. 15 cm nad rastlý terén.
Základným prvkom stavebnej časti v novej časti cintorína je priebežný armovaný pomníkový 
oporný múrik určený na ukladanie pomníkov a priebežný súbežný armovaný chodníkový 
múrik. Maximálne rozmery pomníkov budú 120 x 80 cm (š x v) aj s podstavcom.



§ 10
Pochovávanie

(1)  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. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení 
musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených  v § 8 ods. 4 písm. h) 
zákona 131/2010 Z.z. o Pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské 
pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

(2)  Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila 
totožnosť mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej 
území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej 
katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 

(3)  Výkopové práce a pochovávanie sú zabezpečené zmluvne.

§ 11
Tlecia doba

Ľudské pozostatky musia byť uložené v zemi najmenej 10 rokov (tlecia doba). 
Prípadné predĺženie tlecej doby sa určí na základe hydrogeologického prieskumu a posudku 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín pri zriaďovaní nových častí cintorína.

§ 12
Exhumácia

(1)  Ľudské ostatky je možné exhumovať na : 
a) príkaz sudcu alebo prokurátora
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 
    nežije alebo na žiadosť mesta , ak bolo obstarávateľom pohrebu.

(2)  Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov musí mať písomnú formu 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) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky 
    prevezie.

(3)  Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.

§ 13
Vykonávanie prác

      (1)  Pri vybudovaní akejkoľvek stavby na pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa.

(2)  Stavbu si môže žiadateľ alebo užívateľ vybudovať sám alebo dodávateľsky. 
Pri budovaní akejkoľvek povolenej novej stavby  treba bezpodmienečne dodržať jej rozmery, 
jej osadenie do terénu tak, aby jednotlivé stavby dodržiavali vytýčenú líniu stavieb a ďalšie 
podmienky stanovené v povolení (t.j. rozmery, tvar, druh použitého materiálu, miesto určenia 
stavby a pod.). Nepovolené odchýlky musí žiadateľ na vlastné náklady dať do určeného stavu 
do 10 dní odo dňa zistenia.



(3)  Budovanie stavby je povolené iba v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 

hod. V dňoch pohrebov musí byť práca ukončená 1 hodinu pred začiatkom pohrebu. 

(4)  Po ukončení stavebných prác je užívateľ povinný na svoje náklady vyčistiť 
okolie prepožičaného miesta a odstrániť prebytočný materiál do 14 dní od ukončenia 
stavebných prác.

(5)  Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať a odstraňovať 
vybudované stavby, vynášať a odstraňovať z pohrebiska časti náhrobkov, ozdoby hrobov, 
kvety a pod.

      (6) Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku 
stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.

§ 14
Vstup na pohrebiská

(1)  Pohrebiská sú verejnosti prístupné denne:
v letnom období   od  1.4. – 15.10.   od  7.00  -–  20.00

v zimnom období od 16.10.– 31.3. od 8.00 – 18.00    

(2)  Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať 
alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania 
exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov alebo počas kalamitnej situácie (ak vplyvom 
nepriaznivých meteorologických podmienok môže byť ohrozený život a zdravie občanov).

(3)  Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

(4)  Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu 
a omamných látok, osobám na bicykli a pod.

(5)  Na pohrebisku je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky.

(6)  Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. 

(7)  Deťom do 10 rokov veku je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode 
dospelých osôb.

(8)  Motorovými vozidlami, bicyklami a inými dopravnými prostriedkami možno 
na pohrebisko vchádzať len s osobitným povolením prevádzkovateľa, s výnimkou nevládnych 
alebo zdravotne postihnutých osôb.

(9)  Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vstupe na pohrebisko umožniť 
kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(10) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska  vodičov s motorovými vozidlami, 
ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska. 

(11) Vstup s motorovými vozidlami na chodníky, do jednotlivých oddelení 
pohrebiska, pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

(12) Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej 
hodiny opustiť.



§ 15
Spôsob nakladania s odpadmi

      (1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta 
a návštevník pohrebiska povinný odniesť do kontajnerov a nádob na to určených. Je zakázané 
vytvárať nové odpadové skládky. 

(2)  Je zakázané vypaľovať trávu a spaľovať odpad na pohrebisku.

(3)  Pri nakladaní s odpadmi sú prevádzkovateľ a návštevníci pohrebísk povinní 
dodržiavať ustanovenia všeobecného nariadenia mesta Stará Turá o nakladaní s odpadmi.

(4)  Organizácia poverená zberom odpadu – Technické služby Stará Turá je 
povinná odstrániť znečistenie verejného priestranstva, stanoviska okolia zberných nádob 
alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania 
zberných nádob.

§ 16
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

a do Domu smútku

(1)  Prevádzkovateľ pohrebiska môže  uzatvoriť zmluvu o nájme Domu smútku 
s konkrétnou  pohrebnou službou. V takom prípade je nájomca (pohrebná služba) povinný 
zapožičať priestory Domu smútku na výkon dôstojnej rozlúčky inej pohrebnej službe, ktorú si 
vyžiadajú pozostalí.

(2)  Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si v rámci činnosti obstarávateľ 
pohrebu dohodol zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos 
rakvy a pochovanie, sa posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako 
„obstarávateľ“ týchto služieb.

(3)  Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako obstarávateľ pohrebného obradu je 
povinný:
a) mať spracovaný Prevádzkový poriadok pohrebnej služby schválený príslušným 
    regionálnym úradom  verejného zdravotníctva
b) odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska zamatrikovanú kópiu listu o prehliadke  
    mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí osoby, pre ktorú sa pohrebný obrad 
    obstaráva,
c) splnomocnenie pohrebnej služby k obstaraniu obradu od obstarávateľa pohrebu,
d) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov 
    a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,
e) uhradiť na základe objednávky poplatky súvisiace s prenájmom márnice alebo 
    priestorov domu smútku, slúžiacim k pohrebnému obradu 

§ 17
Cenník služieb

Cenník služieb tvorí prílohu tohto VZN.

              § 18
Sankcie

      (1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobu je postihnuteľné v zmysle 
zákona § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.



      (2) Právnickej osobe, ktorá porušila povinnosti tohto prevádzkového poriadku  možno 
uložiť pokutu do výšky 6 638 € podľa § 13 ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.

      (3)  Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného 
    zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, 
    v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 
    povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona č.131 / 2010 Z.z. 
    v platnom znení,
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm.b) zákona č.131 / 
    2010 Z.z. v platnom znení,
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 
    písm. c) zákona č.131 / 2010 Z.z. v platnom znení
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 
    potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm.d) zákona č.131 / 2010 Z.z. 
    v platnom znení
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm.e) zákona č.131 / 2010 Z.z. 
    v platnom znení
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 
    povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona č.131 / 2010 Z.z. v platnom  
    znení
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm.v) zákona č.131 / 2010 Z.z. 
    v platnom znení

       (4) Za priestupky podľa odseku 1 tohto § možno uložiť pokutu do výšky 663 €. Pri 
ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho 
konania.

       (5)  Za priestupky podľa tohto VZN možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.

       (6)  Priestupky podľa ods. 3 písm.a) a b) tohto VZN prejednáva a sankcie za ne ukladá 
regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

       (7)  Priestupky podľa ods. 3 písm.c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá mesto. Výnos 
z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

§ 19
Záverečné ustanovenia

(1)  Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje toto všeobecne 
záväzné nariadenie, upravuje zákon č.131 / 2010 Z.z o pohrebníctve, zákon č. 576/2004 Z.z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/ 2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 663 až § 684 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

(2) Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 21. 2. 2013, bolo zverejnené na
úradnej tabuli dňa 22. 2. 2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia, t.j. dňa  
8.3. 2013.



      (3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 6/2011-Nar. 
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá schválené dňa 23. 6.2011.

(3)  Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný vyvesiť toto všeobecne záväzné nariadenie na 
mieste obvyklom na pohrebisku tak aby bolo verejnosti prístupné.

Ing. Ján K I Š Š
primátor mesta



Príl.č.1

Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku

Poplatok za prepožičanie miesta pre uloženie zosnulého 

1. miesto pre jednoduchý hrob (1 osoba) 
a dvojhrob (2 osoby nad sebou)                        30 €           na 10 rokov

2. miesto pre dvojhrob (2osoby vedľa seba)             60 €           na 10 rokov
3. miesto pre uloženie urny vo vyhradenom priestore 14 €           na 10 rokov
4. miesto pre uloženie urny v existujúcom hrobe bez poplatku
5. miesto pre jednoduchý hrob a dvojhrob 
(2 osoby nad sebou) bez ohrádky a krytu s trávnatou úpravou
vo vyhradených častiach cintorína 24 €            na 10 rokov

Iné podmienky pre určenie poplatku:

a)  U zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v meste Stará Turá, sa zvyšuje  
     poplatok o 100 %. Toto ustanovenie neplatí pre rodákov a osoby, ktoré prechodne žili 
     v sociálnych zariadeniach.
b)  U zosnulého dieťaťa sa poplatok znižuje o 25 % za miesto vo vyhradenom priestore.

Ing. Ján K I Š Š
            primátor mesta


