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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2022, 
 ktorým sa schvaľuje                                                            

Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska 
 

Obec Príbelce na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 
Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie Obce Príbelce ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného 
pohrebiska.  

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 
Obec Príbelce týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) schvaľuje 
Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN. 

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo 
v Príbelciach na svojom 2. zasadnutí dňa 08.12.2022pod číslom uznesenia 15/2022 
a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 
 

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

                                                                      Ing. Tibor Čierny 
                                                                     starosta obce   
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Príloha k VZN č. 4/2022 
 

 
Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska. 

   
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Prevádzkový poriadok upravuje prevádzku Neverejného pohrebiska v areáli 
Spoločenstva Božej lásky, Škriavnik 5, k. ú. Dolné Príbelce, parcela C-KN č. 632/2. 
                                                                      

Čl. 2 
Prevádzkovateľ pohrebiska 

 
Neverejné pohrebisko prevádzkuje zriaďovateľ pohrebiska a to Spoločenstvo Božej lásky, 
Račianska 61, 831 02 Bratislava. IČO:30855977, DIČ: 2O22O1O221, e-mail: zbl@post.sk ,     
tel. kontakt: +421 910 384 005 

 
Čl. 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 

Prevádzkovateľ  na pohrebisku vykonáva  tieto činnosti: 
a / vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkou pohrebiska  
b/ správu pohrebiska 
c/ vykopanie hrobu a zasypanie hrobu  
d/ údržbu komunikácii a údržbu zelene na pohrebisku celoročne 
e/ zber a odvoz odpadu z pohrebiska celoročne 
f/ zabezpečuje dodávku vody 
g/ zabezpečuje organizáciu návštevy pútnikov na pohrebisku 
 

Čl. 4 
Povinnosti návštevníkov a užívateľov pohrebiska 

 
1/ Pohrebisko je pietne  miesto a vyžaduje od návštevníkov správať sa dôstojne, spôsobom 
prislúchajúce pietnemu miestu. 
2 / Prevádzkovateľ pohrebiska, keďže sa jedná o neverejné pohrebisko, zabezpečuje 
koordináciu návštevníkov, členov spoločenstva a rodinných príslušníkov pochovaných, pri 
návšteve pohrebiska. 
3/ Na pohrebisku sa zakazuje neoprávnene zasahovať do hrobov a zelene, fajčiť, správať sa 
hlučne. 
                                                                           

Čl. 5 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 
1/ Mŕtvi sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak všeobecný záujem 
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémie). 
2/ Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

- hĺbka od najnižšieho bodu v úrovni terénu pre dospelú osobu a dieťa staršie 10 rokov 

musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený 

hrob 2,2 m, 

- dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

- rakva s ľudskými pozostatkami po uložení do hrobu musí byť zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m. 

mailto:zbl@post.sk


3 

 

3 / Pri výkope hrobovej jamy v existujúcom hrobovom mieste a nájdení kostrových ostatkov, 
tieto musia pracovníci prevádzkovateľa pozbierať, uložiť na dne hrobovej jamy do osobitnej 
jamky a prisypať zeminou. 
4/ Pred uplynutím tlecej doby je možné do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, 
ak je možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 
uľahnutej zeminy je nad pôvodnou rakvou 1 m. 
5/ Ukladanie rakvy s ľudskými pozostatkami zabezpečuje pohrebná služba alebo 
prevádzkovateľ.  
6/ Na pochovanie do hrobu sa môžu používať rakvy z materiálov, ktoré spolu s ľudskými 
ostatkami v stanovenej dobe zotlú. Zakazujú sa používať rakvy z PVC a iných 
nerozložiteľných materiálov. 
7/ Rakvy so zosnulými  pozostatkami musia byť pevne uzatvorené.  
 

Čl. 6 
Tlecia doba 

 
Dĺžka tlecej doby je minimálne 10 rokov. 
 

Čl. 7 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pochovaných na pohrebisku a to: 

- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 

mieste, dátum uloženia týchto ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

s uvedením miesta a hĺbky pochovania 

- viesť mapu pohrebiska – nákres – číslovanie hrobov 

- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu bol nakazený nebezpečnou chorobou 

 

Čl. 8 
Hroby, hrobové miesta a zariadenia na pohrebisku 

 
Zhotovenie hrobov schvaľuje prevádzkovateľ pohrebiska pri zachovaní týchto parametrov: 

- jedno hrob : 80 x 200 cm, 

- dvoj hrob: 160 x 200 cm, 

- detský hrob najmenej: 60 x 160 cm, 

- rozmery hrobov sú uvedené bez nadzemnej obruby. 

Čl. 9 
Nakladanie s odpadom 

 
Prevádzkovaním pohrebiska vznikajú aj odpady, ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje  
likvidáciu podľa druhu odpadu. 
                                                                                

 
Čl. 10 

Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko 
 

Ten kto vykonáva pohreb, pohrebná služba, je povinný sa riadiť pokynmi prevádzkovateľa 
pohrebiska a dodržiavať tento prevádzkový poriadok. 
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Čl. 11 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu plnenia dodržiavania tohto prevádzkového poriadku zabezpečujú poverení 
pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska. 
 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenie 

 
Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska v zmysle zákona 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
v Príbelciach, všeobecne záväzným nariadením č. 4/2022 zo dňa 08.12.2022 a nadobudol 
účinnosť dňom 01.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Tibor Čierny 
               starosta obce Príbelce 
 
 


