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Obec Šútovce v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 19 zákona NR SR č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len ,,zákon o pohrebníctve „) prijalo všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa vydáva tento ,,Prevádzkový poriadok pohrebiska“.

I.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) upravuje postup orgánov obce, práva
a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými
pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebiska v súlade so zákonom
číslo 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.
II.
Rozsah platnosti
Tento poriadok platí pre pohrebiská v Šútovciach spravované obcou Šútovce a ustanovuje
pravidlá k používaniu - prenájmu majetku obce.
III.
Základné pojmy
Na účely tohto VZN
a/ ľudské pozostatky sú ľudské telo,
b/ ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na
pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
rozptylom na rozptylovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku (popol sa
môže uložiť aj na inom mieste),
d/ spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
v krematóriu,
e/ verejné pohrebisko (ďalej len ,,pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj,
rozptylová lúka,
f/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny,
g/ úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy,
(Úprava zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša)
h/ transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských pozostatkov,
i/ transportný vak je vak, ktorý slúži na rovnaký účel ako transportná rakva,
j/ konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
k/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu,
IV.
Správa a prevádzkovanie pohrebiska
1. Správu pohrebiska zabezpečuje Obecný úrad v Šútovciach, prostredníctvom občanov obce
2. Správca pohrebiska je povinný zabezpečovať jeho prevádzku.
3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a/ pochovávanie,
b/ správu a údržbu pohrebiska,

c/ správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku,
d/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom
pohrebiska.
V.
Pochovávanie
1. Ľudské pozostatky zomrelých v obci musia byť umiestnené do ôsmych hodín v miestnosti
pre dočasné uloženie zosnulých v Dom smútku a nádeje (chladiarenské zariadenie).
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo
k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Pred vyložením ľudských pozostatkov v Dome smútku a nádeje musí byť preukázané, že
bola vykonaná prehliadka zomrelého ( doložením listu o prehliadke mŕtveho a štátneho
hygienika) alebo povolením na prevoz.
4. Ak ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia musia sa do 96 hodín od úmrtia
pochovať nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia.
VI.
Rozdelenie pohrebiska
Pohrebisko je rozdelené na tieto časti
a/ Pohrebisko Dolné Šútovce
b/ Pohrebisko Horné Šútovce stará časť
c/ Pohrebisko Horné Šútovce nová časť
d/ Dom smútku a nádeje,
V jednotlivých častiach pohrebiska sú voľné miesta na ukladanie ľudských pozostatkov.
VII.
Užívanie hrobového miesta urny a hrobky
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
2. Nájomné sa zaviedlo od 01.01.2005 na hroby, ktoré boli v evidencii pred týmto dátumom.
3. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby na pohrebisku, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov
viac, má právo na uzavretie zmluvy ten, ktorý sa prihlásil ako prvý.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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 pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu.
6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
7. Výška nájmu za hrobové miesto na pohrebisku a za služby súvisiace s pochovávaním
a správou pohrebiska je určená podľa cenníka platného v dobe pohrebu. Cenník tvorí prílohu
č. 1
8. Prenájom hrobového miesta určuje správa pohrebiska. Na prenajatom mieste majú
pozostalí právo uložiť do hrobu ľudské pozostatky, zriadiť hrob a upraviť jeho povrch.
9. právo na prenájom hrobového miesta môže previesť správa pohrebiska len na základe
písomného návrhu oprávneného nájomcu.
10. V prípade uloženia ľudských pozostatkov do hrobu, ktorého nie je nájomcom, môže sa
pochovať až vtedy, keď k tomuto úkonu dá písomný súhlas doterajší nájomca hrobu.
VIII.
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 zruší,
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1
písm. a/ a b/ musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom.
a/ keď sa mu hrobové miesto zruší,
b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
1 písm. c/ a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo
zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného
roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe (zák č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách)
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
písm. c/ a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením
že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
8. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla obec
VZN, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry SR.
IX
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. 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/ dna musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške najmenej 1,2 m.
e/ pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
- pri hrobe najmenej 80 cm x 205 cm,
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovávaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1,2 metre. (prehĺbený hrob)
4. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
a/ orgánov činných v trestnom konaní,
b/ obstarávateľa pohrebu alebo
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľ pohrebu bola
obec.
5. Žiadosť podľa odseku 4 musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a/ posudok úradu
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené,
6. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
X
Ukladanie spopolnených pozostatkov
Spopolnené pozostatky sa ukladajú v zásade podľa priania zosnulého za jeho života, prípadne
podľa objednávateľa pohrebu v urne v hrobe alebo spoločnom hrobe. Prevádzkovateľ
pohrebiska môže dať súhlas na pripevnenie urny, ktorá musí byť vložená do ochrannej
schránky k náhrobku, alebo určí iné miesto ktoré bude vyhradené na tento účel.
XI.
Stavby na pohrebisku

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej
stavby(hrobu, náhrobku, hrobky, rámu lavičky a pod.) treba súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska.
2. pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave, musí sa stavebník riadiť pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery.
3. Za porušenie – prekročenie povolených rozmerov betónovej ohrady hrobu udelí správca
pohrebiska pokutu, za prekročenie povolenej dĺžky a šírky hrobovej ohrady, a to za každý
začatý centimeter prekročenia. Výška pokuty je uvedená v cenníku pohrebiska.
4. Správca pohrebiska Obec Šútovce po zvážení závažnosti porušenia rozmerov ohrady:
-vydá nové rozhodnutie s aktuálnymi rozmermi hrobového miesta ( pri zaplatení pokuty)
-nevydá nové rozhodnutie a nájomník je povinný ohradu odstrániť na svoje náklady.
Pokiaľ tak neurobí ani po upozornení odstráni ohradu obec na náklady nájomníka.
5. na všetkých častiach pohrebiska je okolo hrobu zakázané betónovať, vykladať a inak
upravovať okolie hrobu. Steny hrobu z vonkajšej strany sa nesmú obkladať materiálmi ktoré
by poškodila strunová kosačka pri kosení pohrebiska.
6. Musia byť dodržané nasledovné zásady:
a/ Rozmer dvojhrobu je maximálne : dĺžka 250 cm vrátane previsu platní
šírka 240 cm vrátane previsu platní
Rozmer jednohrobu je maximálne : dĺžka 250 cm vrátane previsu platní
šírka 120 cm vrátane previsu platní
Rozmer hrobu pre uloženie urny je maximálne : 60x60 cm vrátane previsu platní
Jednohrob
1,2 m šírka

1,0 m

Dvojhrob
2,4 m šírka

2,5 m

0,3
1,5 m

0,3
b/ v novej časti Horného cintorína, predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť
v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov hrobov,

c/ uličky medzi hrobmi musia byť široké najmenej 30 cm merané od najbližšej kolmej
hrany vedľajších hrobov (od previsov platní hrobov)
d/ uličky medzi jednotlivými radmi hrobov musia byť: prvá ulička široká najmenej 70
cm, druhá ulička (hlavná ) 1,5 m.
7. Po ukončení prác sú pohrebná služby, kamenári a stavebník povinný na svoje náklady
vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Nie je prístupné bez súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska odpredať, alebo odstraňovať vybudované stavby. Príprava
betónovej zmesi pre stavbu základov, môže byť vykonaná iba mimo areálu cintorína. (nie na
chodníkoch a na iných voľných priestoroch) v areáli cintorína.
8. Lavičky možno na cintoríne umiestňovať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Tato môže určiť tvar a rozmer lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia tak, aby nebránili
prechodu medzi hrobmi a nenarúšali vzhľad pohrebiska.
9. Všetky lavičky vybudované na cintoríne môžu voľne užívať všetci návštevníci pohrebiska.
XII.
Stromy a krky
Stromy a kry možno vysádzať len na miestach, ktoré určí prevádzkovateľ pohrebiska. Do
hrobových miest prepožičaných správou cintorína je zakázané vysádzať stromy a okrasné
kríky, ktoré dorastajú nad 100 cm. Nepovolenú výsadbu môže prevádzkovateľ pohrebiska dať
odstrániť.
XIII.
Práce na pohrebisku
1. Výkopové práce môžu vykonávať pohrebné služby prípadne osoby ktoré majú na
predmetnú činnosť platné oprávnenie na základe súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
XIV.
Prístup na pohrebisko
1. pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne:
a/ Letné obdobie: od 1.4. do 31.10. v čase od 06,00 do 22,00 hod.
b/ Zimné obdobie: od 1.11 do 31.3. v čase od 07,00 do 19,00 hod.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
V období Sviatkov všetkých svätých a Pamiatku zosnulých je prístup verejnosti na pohrebisko
predĺžený do 23,00 hod.
3. Pri časovom obmedzení prístupu návštevníkov na pohrebisku je každý návštevník povinný
pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.
4. Vjazd všetkých druhov motorových vozidiel do areálu pohrebiska, okrem vozidiel, ktorým
správca pohrebiska dal súhlas je zakázaný.
XV.
Pravidlá správania sa na pohrebisku
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
Zakazuje sa:

Odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, jazdiť na mopedoch, bicykloch, poškodzovať
hroby, náhrobné kamene, zariadenie cintorína, zeleň, pálenie smetí a pod. Odpadky, (suché
kytice, kahance a vence) sa odkladajú len do kontajnerov, ktoré sú na vyhradených miestach.
2. Proti občanom, ktorí porušia nariadenia tohto poriadku sa bude postupovať podľa zákona č.
372/90 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
XVI.
Zásady pochovávania na pohrebisku
1. Na pohrebisku môžu byť pochovaní iba občania, ktorí majú trvalý pobyt v Šútovciach.
V prípade záujmu o pochovanie iných osôb, ktorí nemajú trvalý pobyt a hrobové miesto
rozhoduje správca pohrebiska „obec“.
XVII.
Prenájom
Domu smútku a nádeje
1. Dom smútku môžu využívať príbuzný zosnulých v plnom rozsahu, t.j. odo dňa, keď
príbuzný zomrel až do dňa pohrebu s využitím katafalku alebo v obmedzenom rozsahu, t.j.
v deň pohrebu na obrad, bez využitia katafalku.
1.1. Za použitie domu smútku a katafalku vyberá Obecný úrad poplatok – prenájom za každý
aj za začatý deň a elektrika v plnej výške podľa odpočtu elektromera v aktuálnej sadzbe podľa
faktúry od SSD a.s. Ceny za prenájom podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
Hrobového miesta
2. Od 01.01.2005 je zavedený poplatok za prenájom hrobového miesta v cintorínoch obce
Šútovce.
2.1. Obec Šútovce prenajíma hrobové miesta za nájomné ktoré stanovuje obecné
zastupiteľstvo uznesením na príslušné obdobie. Spravidla 10 rokov.
2.2. Peniaze získané z prenájmu sa použijú na údržbu a zveľaďovanie cintorínov. (kosenie,
opravy oplotenia, investičné náklady, odstraňovanie starých hrobov a vytvorenie nových
miest na pochovávanie.
2.3. Prenájom sa určuje v eurách na jeden rok nájmu a na 10 rokov dopredu.
2.4. Pri neuhradení nájomného ani po dvoch výzvach správca cintorína odstráni hrob v zmysle
platnej právnej úpravy.
XVIII.
Záverečné ustanovenie
1. VZN obce ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom Obec Šútovce dňa ..............
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 4/2006 a VZN č. 6/2004

Bc. Rajčo Miroslav
starosta obce

Príloha č. 1
k VZN č. 2/2018
ktorým sa vydáva ,,Prevádzkový poriadok pohrebiska“

cenník za poskytované služby:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
9.

Prenájom domu smútku za každý aj začatý deň
Použitie chladiarenského zariadenia za každý aj začatý deň
Pri prenájme domu smútku a katafalku si nájomca platí
spotrebovanú elektrickú energiu v plnej výške podľa stavu
elektromera za KWh v celých eurách so zaokrúhlením nahor
Prenájom hrobového miesta Detský hrob: na jeden rok
na 10 rokov
Prenájom hrobového miesta Jedno hrob: na jeden rok
na 10 rokov
Prenájom hrobového miesta Dvoj hrob: na jeden rok
na 10 rokov
Prenájom hrobového miesta Urna: na jeden rok
na 10 rokov
Pokuta za porušenie vydaného rozhodnutia na stavbu
betónovej ohrady – prekročenie povolených vonkajších
rozmerov mramorových (brúsených) platní hrobu za každý
začatý centimeter šírky nad 2,40 m aj dĺžky hrobovej ohrady
nad 2,50 m. Pri prekročení dĺky aj šírky sa prekročenie
spočíta. Pokutu nájomca zaplatí len v prípade ak správca
pohrebiska (obec Šútovce) vydá dodatočne upravené
rozhodnutie so skutočnými rozmermi hrobu.

1,5 €
1 €
Podľa platného
cenníka SSD a.s.
0,5 €
5€
1€
10 €
2€
20 €
0,5 €
5€

100 €

Pokiaľ správca pohrebiska nevydá – odmietne vydať nové
rozhodnutie, na stavbu betónovej ohrady nájomník ohradu
hrobu odstráni na vlastné náklady. Ak nájomník ohradu
neodstráni objedná odstránenie správca pohrebiska na náklad
toho kto porušil rozmery dané v rozhodnutí.

V Šútovciach dňa ............................

Bc. Rajčo Miroslav
starosta obce

