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Obecné zastupiteľstvo v Sirníku sa  na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

obecnom zriadení“), a ustanovenia  § 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len 

„zákon o pohrebníctve“)   uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sirník č. 2/2016 

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území  Obce Sirník 
 

Prevádzkovateľ : Obec Sirník 

Zodpovedný : Viktor Kalán, starosta obce 
 

Článok 1 – Úvodné ustanovenia a základné pojmy 

 

Na účely tohto prevádzkového poriadku pohrebiska : 

1) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 

2) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 

3) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 

uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len 

popol) rozptylom na rozptylovej lúke alebo výsypom popola na vsypovej lúke, alebo 

uloženie urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste, 

4) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu, 

5) verejné pohrebisko (ďalej len pohrebisko) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, 

rozptylová lúka a vsypová lúka, 

6) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo 

miesto na uloženie urny, 

7) hrobka je miesto na uloženie rakvy, ktoré je vopred vymurované a izolované, 

8) záhlavný pomník je pomník vybudovaný za hlavou zosnulého, 

9) náhrobný pomník je pomník uložený buď na krycej doske, prípadne na samotnom 

hrobovom mieste, 

10) epitafná doska je doska na urnovom mieste, prípadne urnovej stene, 

11) transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských pozostatkov, 

12) transportný vak je vak, ktorý slúži na rovnaký účel ako transportná rakva, 

13) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú, 

14) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu, 

15) obstarávateľ pohrebu je fyzická alebo právnická osoba zabezpečujúca pochovanie, 

16) oprávnená osoba je obstarávateľ pohrebu alebo ten, kto zabezpečuje výstavbu hrobky 

alebo urnový pomník na hrobovom mieste na základe zmluvy o prepožičaní miesta, 

 

Článok 2 – Prevádzkovanie pohrebiska 

 

1) V katastrálnom území obce Sirník je zriadené jedno pohrebisko (parcela č. 161). Pre 

pohrebisko v obci Sirník je dĺžka tlecej doby stanovená na  20 rokov. 

2) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä :  

    a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 

    b) pochovávanie, 

    c) vykonanie exhumácie, 

    d) správu a údržbu pohrebiska, 

    e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

    f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 



3) Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Sirník, ktorá sa pri svojej činnosti riadi týmto 

prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Ak pohrebisko prevádzkuje obec Sirník 

prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, je tento prevádzkovateľ pohrebiska 

povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie obci Sirník 

a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 

4) Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje :  

   a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 

   b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 

zabezpečenie prevádzky pohrebiska, 

   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, ak je taká úprava potrebná, 

    e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 

    f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie, 

    g) spôsob nakladania s odpadmi, 

    h) cenník služieb, 

5) Ak pohrebisko prevádzkuje obec Sirník prostredníctvom iného prevádzkovateľa 

pohrebiska, informácie o tejto skutočnosti sa uvedú na prevádzkovom poriadku 

pohrebiska s uvedením mena, priezviska a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, 

obchodného mena a sídla, ak ide právnickú osobu. Na zmenu prevádzkového poriadku 

pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas obecného zastupiteľstva obce 

Sirník. 

6) Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejne prístupný na informačnej tabuli 

umiestnenej na budove Domu smútku. 

 

Článok 3 – povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské 

ostatky, ak je úmrtie doložené : 

a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným 

lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo 

b) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov 

alebo ľudských ostatkov, 

2) V súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestné činu prevezme 

prevádzkovateľ pohrebiska ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu 

činného v trestnom konaní. 

3) Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný :  

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska. 

b) viesť evidenciu podľa článku 4, 

c) umožniť prítomnosť prevádzkovateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom  

uzavretí rakvy pred pochovaním, 

d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných 

obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou 

prevádzkovateľa pohrebu, 

e) 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, 



f) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby 

zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok 

úradu, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska, 

g) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec Sirník, po výpovedi zmluvy 

o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) odovzdá pomník, 

náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len príslušenstvo hrobu) 

obci Sirník. 

 

 

Článok 4 – Evidencia pohrebiska 

 

1) Evidencia hrobových miest musí obsahovať :  

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 

b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo 

c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 

pochovania, 

d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy ktorého pozostatky  sa uložili do 

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou 

e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide 

o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide 

o právnickú osobu, 

f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 

g) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy, 

2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o : 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal 

b) zrušení pohrebiska 

c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo 

pamätihodnosť obce podľa osobitého predpisu, alebo či ide o vojnový hrob, 

 

 

Článok 5 – Ukladanie ľudských pozostatkov 

 

1) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, 

2) Ľudské pozostatky sa ukladajú do zeme po jednom mŕtvom ľudskom tele, pokiaľ 

všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia), 

3) 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. 

4) S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu verejného zdravia  alebo verejného poriadku, 

5) Zakázané je pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na 

pohrebisku, 

6) O tom, na ktorom mieste budú pochované ľudské pozostatky rozhoduje 

prevádzkovateľ cintorína po dohode s oprávnenou osobou, 

7) Ľudské pozostatky musia byť umiestnené po prehliadke mŕtveho v chladiacom 

zariadení pre dočasné umiestnenie ľudských pozostatkov a ostatkov umiestnenom 

v Dome smútku obce Sirník, 

8) 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 zákone. 

9) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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, 

10) Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za 

života zvolil podľa možnosti je potrebné požiadavke vyhovieť. Ak si zosnulý za 

svojho života neurčil priamo ani nepriamo druh pohrebu, určí ho obstarávateľ 

pohrebu, 

11)  Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :  

a) pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musia byť najmenej  hĺbka 200 

cm,  šírka 80 cm, dĺžka  210 cm 

      pre dieťa mladšie ako 10 rokov  najmenej  hĺbka 160 cm,  šírka 60 cm, dĺžka       

160 cm 

b) ak majú byť v hrobe uložené v rakve telesné pozostatky ďalšieho zomretého 

musí byť hĺbka najmenej 230 cm, 

c) dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody, 

d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 50 cm, 

e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu  zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 140 cm, 

12) Výkop hrobu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. Ak je prevádzkovateľom 

pohrebiska obec Sirník, výkop a zásyp zabezpečujú občania obce určeného obcou 

Sirník. 

13)  Pri výkope hrobu, na existujúcom hrobovom mieste, sú osoby zabezpečujúce výkop 

povinné s nájdenými kostrovými ostatkami  narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky 

sa musia pozbierať a uložiť v strede dna hrobovej jamy, ktorú potom zasypú zeminou. 

14) Uloženie rakvy  s telesnými pozostatkami do hrobu príp. hrobky zabezpečujú osoby 

poverené oprávnenou osobou príp. rodinní príslušníci, požiarnici, poľovníci, vojaci 

a pod. na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.  

15) Úpravu hrobového miesta a okolitého terénu po skončení pochovania zabezpečuje 

oprávnená osoba na vlastné náklady tak, aby nebol narušený estetický vzhľad 

cintorína. 

16) V prípade pandémie (hromadné úmrtia) má obec vyčlenené miesto na pohrebisku. 

Obec bude postupovať podľa pokynov krízového štábu. 

 

 

Článok 6 – Ukladanie spopolnených pozostatkov 

 

1) Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého vysloveného za jeho 

života, prípadne podľa určenia oprávnenou osobou v urne na hrobovom mieste. 

 

 

Článok 7 – Zákaz pochovávania 

 

1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí 

alebo kvality podzemnej vody , môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej 

správy, 

2) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa 

odseku 1, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, 

ktorý pochovávanie zakázal , s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil, 



3) Ak pohrebisko prevádzkuje obec Sirník prostredníctvom iného prevádzkovateľa, 

prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne 

informovať obec Sirník, 

 

 

Článok 8 – Exhumácia ľudských ostatkov 

 

1) 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 obstarávateľom 

pohrebu bola obec. 

2) Žiadosť podľa odseku 1 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, 

3) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal, 

4) Pracovníci vykonávajúci exhumáciu musia mať zabezpečené osobné ochranné 

pracovné prostriedky (gumové čižmy, jednorazové gumové rukavice, pracovný odev, 

respirátory) 

 

 

Článok 9 – Užívanie hrobového miesta 

     

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy uvedenej v prílohe 

č.1 tohto prevádzkového poriadku. 

2) 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. Prevádzkovateľ cintorína prepožičia miesto 

na cintoríne i na dlhšiu dobu na základe žiadosti oprávnenej osoby. 

3) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dediči; ak je 

dedičov viac, ten z dedičov ktorý sa prihlásil ako prvý.  

4) 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 takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je 

prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

5) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových miest. 

6) V prípade, že náklady spojené s pohrebom z rôznych dôvodov hradí obec Sirník 

a počas 10 rokov sa k ľudským ostatkom  nikto nehlási, po uplynutí tlecej doby 

hrobové miesto zaniká. 

7) Základné označenie hrobového miesta po uložení rakvy s telesnými pozostatkami je 

drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po 

pochovaní. Na kríži musí byť uvedené :  

a) meno a priezvisko zomretého 

b) minimálne rok narodenia a úmrtia 



8) Prevádzkovateľ cintorína je povinný mať graficky zobrazený plán pohrebiska a viesť 

v ňom evidenciu obsadených a voľných hrobových miest.  V prípade požiadania  

občanom dovoliť do plánu nahliadnuť. Rozdelenie plochy cintorína pre nové hrobové 

miesta a pre rôzne typy hrobov, hrobiek a pomníkov odsúhlasuje obec Sirník. 

9) Oprávnená osoba je povinná udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové 

miesto musí byť najmä pokosené , odburinené, očistené od rôznych nánosov  

a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité 

hroby.  

10) Na hrobových miestach môžu oprávnené osoby a príbuzný vykonávať drobné práce na 

udržiavanie a skrášľovanie miesta – sadenie kvetov, polievanie, čistenie. Kopať 

zeminu na úpravu hrobového miesta v celom priestore pohrebiska je zakázané. 

11) Ak prevádzkovateľ cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve 

užívateľa , aby ich v primeranej lehote odstránil. 

12) Zvädnuté kvety, kytice, vence, prípadne ináč znehodnotené ozdoby je užívateľ 

povinný ukladať na miestach určených prevádzkovateľom cintorína. 

13) Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete 

miesta. Nie je dovolené robiť hluk , odhadzovať odpadky, vodiť psov a podobne. 

 

Článok 10 – 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 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 má hrobové miesto zrušiť, 

b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené 

4) Ak prevádzkovateľovi pohrebiska 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. 

6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 

v odseku 1 písm. c) a nájomca nie 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 nájomca môže 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 všeobecne záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len pri zrušení 

pohrebiska (Článok 6 – odsek 6). 

 

 

Článok 11 – Stavba na cintoríne 

 

1) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je 

potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitého predpisu. K zriadeniu 

stavieb je potrebný  písomný súhlas prevádzkovateľa cintorína a platná nájomná zmluva 

o užívaní hrobového miesta podľa článku 9. 

2) Oprávnená osoba môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť na vlastné 

náklady povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ 

vydá na tento účel oprávnenej osobe súhlas na : 

a) zriadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka, 

b) postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka, 

c) postavenie alebo rekonštrukciu hrobky, 

d) osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky. 

3) Pri realizácii stavby sa stavebník musí riadiť pokynmi prevádzkovateľa cintorína, najmä 

pokiaľ ide o tvar, rozmery a umiestnenie :  

a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na 

únosnosť pôdy, 

b) predné a zadné hrany rámcov musia byť v jednej rovine. Výška obruby hrobov 

má byť 50 cm, vonkajšia dĺžka obruby 265 cm, vonkajšia šírka obruby pre 

jednohroby  125 cm, pre dvojhroby 240 cm. 

4) Ak je prevádzkovateľom pohrebiska obec Sirník, výkop hrobovej jamy pre postavenie 

hrobky zabezpečuje oprávnená osoba s  súhlasom a podľa pokynov prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

5) Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie 

hrobového miesta. 

6) Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len so súhlasom prevádzkovateľa cintorína. 

Prevádzkovateľ určí rozmery, tvar a spôsob upevnenia. 

7) Odstraňovať vybudované stavby je možné len so súhlasom prevádzkovateľa cintorína. 

 

 

Článok 12 – Zrušenie pohrebiska 

 

1) Pohrebisko môže zrušiť len obec Sirník. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej 

doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 

2) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z dôvodov uvedených v článku 

7 (odsek 1) a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej 

správy. 

3) Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie 

a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 

miesta na inom pohrebisku. 

4) Ak bolo pohrebisko zrušené, musí sa vykonať, ak ide o rozptylovú lúku, skrývka 

a premiestnenie porastu a zeminy do hĺbky 10 cm; ak ide o vsypovú lúku , skrývka 

a premiestnenie trávnatého porastu a zeminy sa musí vykonať do hĺbky zodpovedajúcej 

najnižšej úrovni uloženia popola. 



5) Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko 

zrušilo, povinný zhromaždiť  a pochovať na inom pohrebisku. 

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 a hrobky, 

ktoré sú evidované  v zozname pamätihodností obce Sirník, sa môžu zrušiť len po 

predchádzajúcom súhlase obce Sirník. 

7) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitý zákon. 

8) Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 

pohrebiska iný ako obec Sirník, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci 

Sirník. 

 

 

Článok 13 – Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Sirník sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo obce Sirník dňa    17.03.2016    uznesením č.  3/III/2016 

2) Dňom nadobudnutia   účinnosti   prevádzkového poriadku  sa   ruší  prevádzkový 

poriadok  schválený  Obecným  zastupiteľstvom  obce Sirník dňa 14.12.2009. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Viktor K a l á n 

                                                                                               starosta obce 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  č. 1  Prevádzkového poriadku  pohrebiska 

 

  Zmluva  

o nájme hrobového miesta uzavretá v súlade s § 21  zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov a v súlade s prevádzkovým poriadkom na pohrebisku 

 v k. ú. obce  Sirník  zo dňa ...................................... 

I.  

1. Prenajímateľ : Obec Sirník , IČO : 0000331902 zastúpená  starostom  Viktorom 

Kalánom ( ďalej len prenajímateľ ) 

                               

2. Nájomca : XY , r.č.: xxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytom  ( ďalej len nájomca ) 

 

Prenajímateľ na jednej strane a nájomca na druhej strane uzatvorili túto zmluvu  o nájme 

hrobového miesta, na pohrebisku v obci Sirník ( ďalej len hrobové miesto ), na parcele číslo 

XY, hrobové miesto XY. 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy o nájme hrobového miesta, ktoré prenajímateľ prenajíma 

nájomcovi do užívania je nájom tohto miesta. 

2. Hrobové miesto, ktoré je predmetom tejto zmluvy je vedené v evidencii 

prenajímateľa so všetkými zákonom stanovenými údajmi a v súlade 

s prevádzkovým poriadkom prenajímateľa. 

3. Prenajímateľ vedie v evidencii aj všetky zmeny týkajúce sa hrobového miesta. 

 

III. Čas prenájmu hrobového miesta 
 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi hrobové miesto dňom podpisu Zmluvy o nájme 

hrobového miesta. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Zrušiť nájomnú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno iba výpoveďou pokiaľ 

nedôjde k dohode. 

4. Zmluvu nemôže prenajímateľ vypovedať pred uplynutím tlecej doby stanovenej 

v Prevádzkovom poriadku pohrebiska. 

5. Prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu ak :  

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu na dlhšiu dobu, 

b) pohrebisko sa zruší, 

c) nájomca neplatí nájomné. 

       

IV. Nájomné 

 

1. Prenajímateľ ustanovil výšku nájomného za užívanie hrobového miesta – pochovanie  

do zeme  - ,- €  na 20 rokov. ( vypísať podľa  cenníka  ) 

 

 

 



 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

A) Povinnosti nájomcu 

 

1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta. 

2. Nájomca je povinný oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny údajov za účelom 

evidencie. 

3. Nájomca môže vysádzať stromčeky, kry, umiestňovať lavičky len s predchádzajúcim 

súhlasom prenajímateľa. Nájomca je povinný požiadať o súhlas k vybudovaniu 

hrobky. 

4. Nájomca je povinný včas a v zmluvnej výške zaplatiť stanovené nájomné. 

5. Nájomca je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu na výzvu prenajímateľa. 

 

B) Povinnosti prenajímateľa 

 

1. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa 

akéhokoľvek zásahu do hrobového miesta. 

2. Prenajímateľ je povinný bezodkladne informovať nájomcu o zásahu pri bezodkladnom 

zaistení bezpečného prevádzkovania pohrebiska. 

3. Prenajímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu ak sa pohrebisko 

ruší. Ak nájomca nepreberá písomnosti alebo ak je jeho adresa neznáma bude táto 

informácia zverejnená na verejnej tabuli. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

2. Výpovedné doby plynú nasledovne : 

a) ak je nájomca známy plynie 1 ročná výpovedná lehota odo dňa, kedy nebolo 

nájomné zaplatené. 

b) ak je nájomca neznámy je výpovedná  lehota 5 rokov a plynie odo dňa 

zverejnenia na úradnej tabuli. 

3. Ostatné náležitosti, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa riadia ustanoveniami 

zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ostatnými právoplatnými právnymi predpismi. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre 

prenajímateľa. 

 

 

 

V Sirníku,  ............................. 

 

 

 

..............................................                                                 ............................................... 

       Za  prenajímateľa                                                                             nájomca 

Viktor Kalán , starosta  

 

 

                                    

                                    



Príloha  č. 2  k Prevádzkovému poriadku  pohrebiska 

 

 

 

 

Cenník  pohrebníckych  služieb 

 

 

 

 

 

           Návrh  

 

Prenájom  obradnej siene, vrátane  chladiaceho zariadenia     20,-€ 

 

 

 

Prenájom hrobového  miesta - pochovanie  do zeme - na  20 rokov  4,-€ 

 

 

 

Prenájom hrobového miesta -  jednohrobky -  na 20 rokov    14,-€ 

 

 

 

Prenájom hrobového miesta -  dvojhrobky -  na 20 rokov    20,-€ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 


