
Cintorínsky poriadok 

obce Hranovnica 
 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Hranovnica vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve  sa uznieslo na tomto: 

 

cintorínskom poriadku obce Hranovnica 

                                                                       

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

Cintorínsky poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a domu poslednej 

rozlúčky, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, 

povinnosti návštevníkov pohrebiska, cenník služieb. 

Dom smútku sa nachádza v areáli pohrebiska, pozostáva zo skladov, obradnej miestnosti 

a pomocnej miestnosti slúžiacej na prezliekanie a odkladanie veci súvisiacich s obradom poslednej 

rozlúčky. Chladiace zariadenie sa nachádza v ďalšej pomocnej miestnosti. 

 

 

                                                                    § 2 

                                           Zriadenie a správa pohrebiska 

 

1. Pohrebisko zriaďuje a spravuje obec. Pohrebisko spravuje osoba – správca, určená starostom 

obce. 

2. Pre pohrebisko sa určuje najmenšia hĺbka hrobov 2m. 

3. Obecný úrad vedie evidenciu hrobov a evidenciu voľných miest v cintoríne a aktualizuje 

situačný plán hrobov cintorína za podmienky dodržania 30 cm širokého chodníka medzi hrobmi.  

 

 

                                                                  § 3 

                                         Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku  

 

1. Prevádzkovateľ v pohrebisku poskytuje služby: 

a) výkopové práce 

b) pochovávanie 

c) vykonávanie exhumácie 

d) správa a údržba cintorína 

e) správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku 

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska 

h) dodávka vody 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje služby uvedené v bode a), b), c)  

 

 

§ 3 

Dočasné užívanie miesta na cintoríne 

 

1. Osoba, ktorá pohreb obstaráva je povinná požiadať obec  /obecný úrad / o určenie a dočasné 

užívanie miesta na hrob. 

 



2. Obec je povinná s oprávnenou osobou, ako nájomcom, spísať zmluvu o nájme miesta na hrob   

/ ďalej len „ nájomná zmluva“/. 

 

3. Správca cintorína je povinný po predložení platnej nájomnej zmluvy osobe obstarávajúcej 

pohreb určiť a vymerať miesto hrobu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

4. Obec prenajíma miesto na hrob minimálne na 10 rokov a miesto na urnu na 25 rokov od prvého 

uloženia. Ak to pomery na cintoríne umožňujú obec predĺži nájomnú zmluvu na ďalšiu 

dohodnutú dobu, v opačnom prípade obec musí o tom  včas upovedomiť toho, komu  bolo 

miesto na hrob prenajaté. Uzatvorením nájomnej zmluvy vzniká právo na užívanie miesta na 

hrob tomu, komu bolo prvýkrát prenajaté a toto právo prechádza za podmienok ustanovených 

týmto nariadením na osoby jemu blízke. 

 

5. Za dočasné užívanie miesta na cintoríne nájomca platí nájomné za: 

 

a) jeden hrob vo výške 50.- Sk ročne – za hrob starší, ako 30 rokov 

b) jeden hrob vo výške 300.- Sk ročne – za hrob starší, ako 50 rokov 

c) pri vybudovaní hrobky jednorázový poplatok 5000.- Sk 

d) za hrobku staršiu ako 30 rokov vo výške 100.- Sk ročne 

e) za hrobku staršiu ako 50 rokov vo výške 1000.- Sk ročne 

f) za rezerváciu hrobu vo výške 50.- Sk ročne 

g) za rezerváciu hrobky vo výške 100.- Sk ročne 

h) poplatok za pochovanie občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt 3000.- Sk 

 

6. Po uplynutí nájomnej doby, na ktorú bolo miesto na hrob prenajaté, naloží sa s ostatkami, urnami, 

náhrobkami obdobne ako pri zrušení cintorína. 

 

 

                                                                     §4 

                                         Prístup pohrebiska verejnosti 

 

1. Pohrebisko je prípustné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom čase: 

- od 1. apríla do 30. septembra od 7.00 do 20.00 hod. 

- od 1. októbra do 31. marca od 7.00 do 18.00 hod. 

- Počas dní Pamiatky zosnulých vrátane predchádzajúcej soboty a nedele je pohrebisko 

prístupne do 22.00 hod.  

2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez 

osobitného upozornenia. 

3. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba 

so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska s výnimkou zdravotne postihnutých občanov. 

4. Dom poslednej rozlúčky je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 

požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom. 

5. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupne počas otváracích 

hodín. Pre vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. 

6. Dom poslednej rozlúčky je prístupný za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov. 

 

                                                                     §5 

                  Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

 

1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnenín. 

2. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku. 



3. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

4. Výkopové práce súvisiace:   
a) s pochovávaním vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorí sú povinní 

b) zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky, 

c) s exhumáciou, vykoná prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť     

bezpečnostné a hygienické podmienky. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky 

exhumovať na základe písomnej žiadosti osôb uvedených v § 22 ods. 5 zákona č. 470/2005 

Z.z. O pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991  Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení  neskorších predpisov. K žiadosti musia byť priložené podklady uvedené v 

§ 22 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

5. Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu , ak dôležitý všeobecný 

záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho 

istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 

ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej l m. 

6. Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

 

                                                                      § 6 

                                                        Dĺžka tlecej doby 

 

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať 

najmenej 25 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu. 

 

                                                                    § 7 

                                                  Spôsob nakladanie s odpadmi 

 

1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do 

zberných nádob na to určených na pohrebisku.    

2. Prevádzkovateľ  pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú   nádobu, 

ktorú vyváža   pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú  upravené vo 

VZN obce  Hranovnica .  Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo 

zberných nádob zodpovedná správca pohrebiska .    

 

 

§  8 

Práva a povinnosti správcu pohrebiska 

 

1. Zabezpečuje údržbu a udržiavanie cintorína  v stave zodpovedajúcom zachovaniu dôstojnosti 

miesta. Vysádza a  udržiava  dreviny na cintoríne a v prípade potreby ich  spílenia zabezpečí  

spílenie prostredníctvom oprávnenej  osoby. 

2. Stará sa o dôstojnosť hrobov zomrelých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a 

spoločenského života v prípade, že o takého hroby sa nemá kto starať. 

3. Určuje a vymeriava  miesto hrobu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

4. Upozorňuje pozostalých na nedostatky hrobov, ktoré narúšajú dôstojnosť cintorína a požaduje 

ich odstránenie. 

5. Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do veľkokapacitných kontajnerov. 

6. Povoľuje vjazd motorových vozidiel na cintorín. 

7. Dohliada, aby drobné stavby  /betónová obruba  hrobu, náhrobný kameň/ na cintoríne sa 

uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce. 



8. Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti domu smútku a na cintoríne a dbá na 

dodržiavanie dobrých mravov. 

9. Dohliada, aby  neoprávnená osoba úmyselne nezničila, nepoškodzovala, neznečisťovala 

jednotlivé hroby. 

 

§ 9   

        Uskutočňovanie drobných stavieb             
 

1. Betónová obruba hrobu a náhrobný kameň je v zmysle ustanovení stavebného zákona drobnou 

stavbou. 

2. Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác na cintoríne je podľa 

ustanovenia § 57  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení 

neskorších právnych predpisov povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému 

úradu v Hranovnici. 

3. Ohlásenie stavebnému úradu okrem iného musí  obsahovať: 

a/ pôdorysný rozmer hrobu / šírka, dĺžka a výška obruby/ 

b/ z akého materiálu stavby sa bude uskutočňovať  / liaty betón, železobetón, žula, mramor/ 

c/ hrúbka obruby  a jej ukotvenie do zeme 

d/ či ide o hrob prekrytý alebo nie. 

4. Pre drobnú stavbu sa určujú nasledovné rozmery: 

a/ výška hrobu nad zemou maximálne 50 cm 

b/ ukotvenie obruby v zemi minimálne 40 cm 

c/ vonkajšia dĺžka obruby 265 cm 

d/ vonkajšia šírka obruby: 

- pre jeden hrob 125 cm 

- pre dvojhrob 240 cm 

e/ 30cm šírka chodníka medzi hrobmi 

5. Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného 

oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky. 

6. Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie písomne podané stavebnému úradu alebo 

odovzdané na poštovú prepravu. 

 

 

§ 10 

Práva  a povinnosti právnickej osoby, fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie  

a fyzickej osoby a zákazy. 

 

1. Dodržiavať na cintoríne dobré mravy, verejný poriadok občianskej spolunažívanie, 

nespôsobovať škodu na cudzom majetku  krádežou, zničením alebo poškodením veci z takého 

majetku. 

2. Udržiavať prenajaté miesto a hrob v stave zodpovedajúcom zachovaniu dôstojnosti miesta. 

3. Odpady z prenajatého miesta   a z hrobu ukladať len do veľkokapacitných kontajnerov na to 

určených. 

4. Nájomca je povinný platiť obci za služby spojené s užívaním hrobu   / údržba cintorína, odvoz 

odpadu z cintorína/ za každý hrob 50,- Sk ročne. 

5. Pri uskutočňovaní drobných stavieb na cintoríne postupovať podľa ustanoví stavebného zákona 

a ustanovení tohto nariadenia. 

6. Pred uložením mŕtveho do zeme  požiadať obec o dočasné užívanie a ručenie miesta  na hrob a 

spísať nájomnú zmluvu. 

7. Zakazuje sa: 

a/ vysádzať stromy a ostatné dreviny na cintoríne 

b/ uskutočňovať stavby bez povolenia stavebného úradu 



c/ umiestniť lavičku pri hrobe bez písomného súhlasu obce 

d/ vjazd motorových vozidiel,  motocyklov do cintorína bez povolenia. 

 

 

§ 11 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Súčasní užívatelia miest a hrobov na cintoríne, ktorí nemajú   s obcou uzatvorenú nájomnú 

zmluvu o dočasnom užívaní miesta na hrob a    majú záujem ďalej užívať miesto na hrob, sú 

povinní v lehote do jedného roka od doručenia oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania 

hrobového  miesta, požiadať obec o uzatvorenie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní miesta na 

hrob. V prípade, že súčasní užívatelia miesta na hrob v stanovenej lehote neuzatvoria nájomnú 

zmluvu, s hrobom sa naloží tak, ako pri zrušení cintorína. 

2. Postup pri úmrtí a o pohrebníctve upravuje  vyhláška  Ministerstva zdravotníctva SR č. 46/1985 

Zb. 

3. Tento cintorínsky poriadok bol chválený obecným zastupiteľstvom  dňa  24.11.2006 

4. Súčasťou pohrebiska je vodovodná prípojka. 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                              

    Ing. Martin Benko 

                                           starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                     

 


