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Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2022, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hranovnica (ďalej len 

„VZN“): 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto VZN upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku, povinnosti 

prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov 

pohrebiska. 

 

Čl. II. 

Zriadenie a správa pohrebiska 

 

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

2. 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. 

 

Čl. III. 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Prevádzkovateľ, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov, poskytuje na 

pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 

b) vykonávanie exhumácie, 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

d) správu pohrebiska, ktorou sa najmä: 

- uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva ná-

jomcom hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, 

potratených ľudských plodov, predčasne odňatých ľudských plodov, 

- zber a odvoz odpadu z pohrebiska, 

- sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín, 

e) správu domu smútku, 

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

2. Poskytovanie služieb a vykonávanie činnosti podľa odseku 1 písm. a), b) vykonávajú pohrebné 

služby na základe zmluvného vzťahu s obstarávateľom pohrebu a súhlasu prevádzkovateľa pohrebi-

ska. 

 

Čl. IV. 

Dočasné užívanie miesta na cintoríne  

 

1. Osoba, ktorá pohreb obstaráva je povinná požiadať obec 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“). 
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Čl. V. 

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1. Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta, 

uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. Zmluva musí 

mať písomnú formu. Uzavretím nájomnej zmluvy má nájomca právo dočasne užívať hrobové miesto. 

2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa podľa zmluvy 

a nájme hrobového miesta uhrádza na obdobie minimálne 30 rokov. 

3. Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu prechádzajúcu uloženiu ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženia urny s ľudským popolom na pohrebisku za po-

platok. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnych pohrebísk v správe prenajímateľa, rezervácia 

hrobových miest je možná len pre obyvateľov nad 65 rokov. 

4. Uzatvorením zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo 

užívať hrobové miesto a oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky, ľudské ostatky, potratený plod 

alebo predčasne odňatý ľudský plod do hrobového miesta. Nájomca dodržiava ustanovenia prevádz-

kového poriadku a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. 

5. Nájomca si označí hrobové miesto na pohrebisku. Nájomca je oprávnený zriadiť na prenajatom 

hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu. 

6. V prípade záujmu zriadenia hrobky je nutné rozsah a formu jej vyhotovenia schváliť majiteľom 

pohrebiska. 

7. Hrobové miesto nájomca upraví, aby nenarušil estetický vzhľad pohrebiska. Zriadenie stavby na 

prenajatom hrobovom mieste (základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska) 

a opravy príslušenstva hrobov sa realizujú iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

8. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste sa nájomca riadi podmienkami prevádzkova-

teľa pohrebiska, dodržiava rozmery, tvar stavby. Nájomca dodržiava základné všeobecné podmienky 

ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

9. Nájomca zriadi alebo zrekonštruuje stavbu (hrob, hrobku) na prenajatom hrobovom mieste na 

vlastné náklady s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Vzniknutý stavebný odpad ná-

jomca odvezie z pohrebiska na vlastné náklady. 

10. Nájomca na vlastné náklady udržiava prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislú-

chajúce okolie a zabezpečí, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebi-

ska, a to na vlastné náklady. Hrobové miesto má pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov. 

Príslušenstvo hrobu neohrozuje návštevníkov pohrebiska, okolité hrobové miesta a vybavenie pohre-

biska. 

11. Pri užívaní hrobového miesta nájomca nemanipuluje s ľudskými ostatkami. S urnami môže ná-

jomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku až po získaní povolenia na uloženie urny od pre-

vádzkovateľa pohrebiska a zapísaní do evidencie hrobových miest. 

12. Nájomca nezasahuje do existujúcej zelene, nevysádza stromy a kríky na pohrebisku. Umiestnenie 

lavičky je možné iba po písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska, ak to okolnosti a priestorové 

pomery na pohrebisku umožňujú. 

13. Ak príslušenstvo hrobu svojim opotrebením a znehodnotením ohrozuje bezpečnosť okolia hrobo-

vého miesta, nájomca bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu na vlastné náklady. 

14. Nájomca neodkladá časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta a neopiera ich o susedné prí-

slušenstva hrobov. 

15. Nájomca odstráni z hrobového miesta najmä znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhore-

ných sviečok a ostatné predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska. 

16. Postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené 

nájomné, môže bezodplatne nájomca vykonať v prospech inej osoby až po prerokovaní s prevádzko-

vateľom pohrebiska, s jeho písomným súhlasom a následnou zmenou v evidencii hrobových miest. 

17. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky obvykle uložené do hrobu, ktorého bol 

nájomcom, prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstará-

vateľom pohrebu alebo od osoby blízkej. 
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18. Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska písomnou formou nahlásiť všetky zmeny kon-

taktných údajov, potrebných pre vedenie evidencie hrobových miest (aktuálna adresa trvalého bydli-

ska, kontakty – telefónne číslo, mail). 

19. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie príslušenstva hrobo-

vého miesta nájomcu. 

 

Čl. VI. 

Prístup verejnosti na pohrebisko 

 

1. Pohrebisko je prístupné 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., 

- od 31.10. do 2.11. vrátane predchádzajúcej soboty a nedele je pohrebisko prístupné 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 smútku 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 prístupné počas otváracích 

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

6. Dom smútku je prístupný za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov aj 

mimo otváracích hodín pohrebiska po dohode s príslušným zamestnancom prevádzkovateľa. 

7. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 

8. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo ob-

medziť, počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie, počas 

snehovej kalamity, poľadovice, ak nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. 

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období len nevyhnutnú údržbu hlavných komuni-

kácií na pohrebisku podľa svojich možností. 

 

Čl. VII. 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

 

1. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené ľudské 

pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú v urne s popolom na pohrebisku. 

3. Pri ukladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku prevádzkovateľ pohreb-

nej služby nesmie poškodiť okolité hroby a príslušenstvo pohrebiska. 

4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla do každého hrobu po jednom. 

Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky alebo 

ľudské ostatky. Ak ide o prehĺbený hrob, len ak je nad vrchnou rakvou najmenej 1 meter uľahnutej 

zeminy. 

5. Do hrobky môžu byť uložené ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je v nej voľné 

miesto. 

6. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebiska, prevádz-

kovateľ pohrebnej služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta, do hrobu. 

Urny na pohrebisku môže uložiť aj nájomca hrobového miesta na základe súhlasu. 

7. Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový 

poriadok, sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska. Zjednodušené orien-

tačné mapky cintorínov sú na informačných tabuliach na pohrebiskách. 
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Čl. VIII. 

Dĺžka tlecej doby 

 

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

najmenej 30 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu v hrobke najmenej 50 rokov. 

 

Čl. IX. 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa poverenej pohrebnej služby 

 

Prevádzkovateľ poverenej pohrebnej služby má povolený vstup s motorovým vozidlom na základe 

písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska: 

a) na vykopanie hrobu, 

b) na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu, 

na miesto pochovania, na dovoz vencov na pohreb, 

c) na úpravu hrobového miesta pred a po pohrebe. 

 

Čl. X. 

Stavebné práce na pohrebisku 

 

1. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať iba so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie 

najmä osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a príslušného hrobu. 

2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia prevádzkovým 

poriadkom príslušného pohrebiska. 

3. Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonať na základe zmluvy alebo objednávky 

nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva 

nájomca sám. Začatie prác na príslušenstve hrobu je možné až po získaní súhlasu na dané práce pre-

vádzkovateľom pohrebiska. Bez povolenia na kamenárske práce je zakázané budovanie akéhokoľvek 

hrobového príslušenstva kamenármi na pohrebisku.  

4. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste platia nasledovné zásady: 

a) pri zmene druhu hrobového miesta sa zachováva architektonický ráz daného oddelenia 

príslušného pohrebiska, 

b) realizáciou stavebných prác na hrobovom mieste zhotoviteľ neohrozuje okolité hroby 

a ich príslušenstvo, dodržiava rozmery stanovené prevádzkovateľom pohrebiska, 

c) pri nedodržaní stanovených rozmerov príslušenstva hrobu v povolení prevádzkovateľa 

pohrebiska, tento môže nariadiť úpravu hrobového príslušenstva na stanovené rozmery 

podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska na náklady zhotoviteľa, 

d) všetky zmeny druhu hrobového miesta sú možné iba so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska, ktorý určí vonkajšie rozmery hrobového miesta aj s vytýčením a zachovaním 

uličiek medzi hrobovými miestami. 

5. Stavebné práce na cintoríne sa môžu uskutočňovať len v pracovných dňoch a v sobotu, a to v čase 

od 8.00 do 18.00 hod. Vjazd motorových vozidiel na pohrebisko je možný len s platným súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska na nevyhnutný čas dovozu, vykládky a odvozu materiálu. 

 

Čl. XI. 

Uskutočňovanie drobných stavieb na pohrebisku 

 

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 predpi-

sov povinný ich uskutočnenie vopred ohlásiť stavebnému úradu. 
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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) 30 cm šírka chodníka medzi hrobmi. 

 

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

menia 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. 

 

Čl. XII. 

Hroby na ukladanie ľudských pozostatkov  

 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrá-

tane akéhokoľvek príslušenstva, ak to miestne podmienky na pohrebisku dovoľujú na: 

- Jedno hrob, hrobka:   šírka 1,2 m  dĺžka 2,5 m 

- Dvoj hrob, hrobka:   šírka 2,4 m  dĺžka 2,5 m 

- Troj hrob:     šírka 3,6 m  dĺžka 2,5 m 

- Detský hrob, ľudský plod:  šírka 0,8 m  dĺžka 1,2 m 

- Urnové miesto:    šírka 1 m  dĺžka 1 m 

2. Dvoj hrob, troj hrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto zlúčením už existujúcich hrobových 

miest, musia byť dodržané vonkajšie rozmery 

3. Všetky zmeny druhu hrobového miesta sú možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, 

ktorý určí vonkajšie rozmery hrobového miesta aj s vytýčením a zachovaním uličiek medzi 

hrobovými miestami. 

 

Čl. XIII. 

Nakladanie s odpadmi z pohrebiska 

 

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

ných nádob na to určených na pohrebisku. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebísk nádobu, ktorú vyváža pravi-

delne podľa potreby. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zberných ná-

dob zodpovedá správca pohrebiska. 

 

Čl. XIV. 

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 spoločen-

ského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať. 
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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 kontajnerov. 

6. Povoľuje vjazd motorových vozidiel na cintorín. 

7. Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne sa uskutoč-

ňovali 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 nezničili, nepoškodzovala, neznečisťovala jednotlivé 

hroby. 

 

Čl. XV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici uznesením č. 210/2022 zo dňa 

15.8.2022. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.9.2022. 

3. Ruší sa Cintorínsky poriadok obce Hranovnica zo dňa 24.11.2006. 

4. Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk upravujú Zásady hospodárenia 

s majetkom obce Hranovnica. 

 

 

 

 

          Vladimír Horváth 

              starosta obce 

 


