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     Obec Bajerovce v zmysle  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

a Domu smútku obce Bajerovce 

 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku vychádzajú zo zákona č. 398/2019 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve  a upravujú 

prevádzkovanie pohrebiska na území obce Bajerovce. 

2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebiská v obci 

Bajerovce, na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest , 

poskytovateľov pohrebných služieb na pohrebisku, na návštevníkov pohrebiska 

a Domu smútku a cenník služieb 

3. V obci Bajerovce sú zriadené pohrebiská, ktorých prevádzkovateľom je obec 

Bajerovce: 

 

- „Nový cintorín obce Bajerovce“ 

- „Starý cintorín obce Bajerovce“ 

 

Článok II. 

Prevádzkovateľ pohrebiska a Domu smútku 

 

1. Pohrebisko-cintorín a Dom smútku prevádzkuje a spravuje obec Bajerovce („ďalej 

len „prevádzkovateľ“). 

 

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska: 

 

    Prevádzkovateľ pohrebiska:  Obec Bajerovce 

    Sídlo:                                      082 73  Bajerovce 114 

    IČO:                                        00326810 

    DIČ:                                        2020524924 



Obec Bajerovce vykonáva prevádzkovanie pohrebiska prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby: 

Peter Dziak – PIKAS, Jarmočná 6, 064 01  Stará Ľubovňa 

IČO: 34309306, DIČ: SK 1020763370 

 

Článok III. 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome smútku 

 

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje služby: 

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 

b) pochovávanie, 

c) vykonávanie exhumácie, 

d) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

e) správu a údržbu pohrebiska, 

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska, 

h) správu a údržbu Domu smútku 

2. Dom smútku slúži na: 

     a)   dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiarenskom zariadení, 

     b)  vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov. 

 

3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb  

    obstaráva v spolupráci s Obecným úradom Bajerovce. 

 

4. Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu vykonáva odborne spôsobilá  

    osoba pod dohľadom pracovníka obce Bajerovce a vykonanie exhumácie v plnom  

    rozsahu vykonávajú zamestnanci pohrebných služieb v zmysle živnostenského  

    zákona. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti pre  prevádzkovateľa pohrebiska a Domu smútku 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

  a) zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu    

      zachovaniu dôstojnosti miesta. Vysádza a udržiava dreviny na pohrebisku  

      a v prípade potreby zabezpečí spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby, 

  b) starať sa o dôstojnosť hrobov zomrelých osôb, ktoré patrili do významného  

      kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto    

      starať, 



  c) upozorňovať nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú 

      dôstojnosť pohrebiska, 

  d) dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených, 

  e) dodržiava základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri    

      práci pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi  

      predpismi, 

  f)  prepožičať Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony  

      spojené s pohrebným obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou, 

  g) viesť evidenciu pohrebiska 

 

 Ďalšie povinnosti v zmysle zákona o pohrebníctve: 

a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade  

           umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa  

           pohrebu, 

b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade  

           umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa  

           pohrebu, vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona  

           o pohrebníctve, 

c) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona  

pohrebníctve, 

d) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve, 

e) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve, 

f) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve, 

g) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi  úpravami pred zaplavením, 

h) dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti Domu smútku a na  

      cintoríne a dbá na dodržiavanie dobrých mravov,  

i) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb, 

j) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na 

vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 

pohrebu 

 

Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, 

vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je 

známa adresa oprávneného alebo aj nebezpečenstvo z omeškania, urobí 

prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu. 

 

Článok V. 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní: 

    a) zachovávať dôstojnosť a pietu pohrebiska, 



    b) udržiavať poriadok v priestoroch pohrebiska, hlavne okolo hrobového miesta, 

   odstrániť vyhorené sviečky, neskladovať črepníky, nepotrebné kahance    

   a prázdne nádoby, vedľa hrobového miesta 

c) správať sa slušne a ticho 

2. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje: 

a) hlučné správanie, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných 

návykových látok a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter 

pietneho miesta obvyklé, 

b) poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenia a zeleň, 

c) odhadzovať odpadky a iné predmety (suché kytice, vence,...) mimo 

vyhradeného priestoru – veľkoplošný kontajner pred vstupom na cintorín, 

d) vodiť psov, mačky a iné zvieratá na pohrebisko, 

e) pálenie trávy, lístia a odpadu, 

f) rozsviecovať kahance a sviečky mimo hrobových miest a na miestach, ktoré 

nie sú pre tento účel vyhradené, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, alebo 

aby nedošlo k poškodeniu iných hrobových miest a zariadení pohrebiska, 

g) umiestňovať ponuky a reklamy so súhlasom prevádzkovateľa 

 

Článok VI. 

Prevádzková doba 

 

Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite. 

Článok VII. 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. Na pohrebisku v obci sa pochovávajú telá osôb, alebo ich spopolnené pozostatky, 

ktoré pred úmrtím trvale žili v obci, pochádzali z obce a už majú na pohrebisku 

pochovaných priamych príbuzných 

2. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské telá spravidla po jednom, ktoré musia 

byť uložené najmenej do uplynutia tlecej doby. 

3. Pred uplynutím tlecej doby môže byť do toho istého hrobu uložené ďalšie telo 

zomrelého, len ak nad poslednou rakvou ostane najmenej 1 meter uležanej 

zeminy. 

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 

ostatkami, ak je v nej voľné miesto. 

5. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia 

pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však skôr ako uplynie 48 hodín od úmrtia. Pri 

vykonanej pitve, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. 

6. 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; ak sa počíta s ďalším 

uložením rakvy s telesnými pozostatkami do toho istého miesta, musí byť 

hĺbka hrobu 2,20 m 

b) Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 

c) Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť  0,7 m, nevzťahuje 

sa to na dvojhrob alebo viachrob 

d) Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m 

7. Rozmery hrobového miesta: 

- Detský jednohrob 0,70 x 1,20 m 

- Detský dvojhrob 1,20 x 1,20 m 

- Jednohrob dospelých 1,20 x 2,60 m 

- Dvojhrob dospelých 2,40 x 2,60 m 

- Trojhrob dospelých 3,20 x 2,60 m 

- Urna 1,0 x 1,0 m 

- Hrob pre potratený alebo predčasne odňatý plod  0,6 x 1,0 m 

8. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. 

Plochu na každé prepožičané miesto vytýči prevádzkovateľ. Nedodržanie 

zachovania určenej hranice sa posudzuje ako priestupok 

9. Šírka ochranného pásma pohrebiska je 10 m od hranice pozemku. V ochrannom 

pásme sa nesmú povoľovať a umiestňovať stavby a budovy okrem tých, ktoré 

poskytujú  služby súvisiace s pohrebníctvom. V ochrannom pásme pohrebiska nie 

je možné počas pohrebu vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak 

negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu hlukom, vibráciami, svetelnými 

alebo laserovými a inými obdobnými efektami, a to akoukoľvek formou, najmä 

neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou hudby, hlukom motorov 

áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných prác, 

vykonávanie akýchkoľvek verejných zhromaždení alebo podujatí spojených 

s produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova s výnimkou 

takých, ktoré súvisia alebo sú súčasťou prebiehajúceho pohrebu. Zákazy sa 

nevzťahujú na vykonávanie sezónnych prác pri odstraňovaní následkov živelných 

pohrôm alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú na vykonávanie 

neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na 

majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu. 

10. Nové hrobové miesta sa prideľujú podľa poradia. 

 

Článok VIII. 

Dĺžka tlecej doby 

 

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

10  rokov. 

 



 

 

Článok IX. 

Spôsob vedenia evidencie 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu 

prevádzkovania pohrebiska v zmysle § 17 ods. 4 zákona o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov. Taktiež vedie evidenciu zosnulých a evidenciu nájomných 

zmlúv za hrobové miesta. Informácie o hrobových miestach sú k dispozícii na 

Obecnom úrade v Bajerovciach. 

Článok X. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Na pohrebisku je umiestnený jeden veľkokapacitný kontajner, ktorého vývoz 

zabezpečuje podľa potreby na svoje náklady prevádzkovateľ pohrebiska. 

2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať len zvyšky 

kvetinovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od sviečok, použité 

ozdobné predmety. 

3. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z dôvodu stavebnej 

úpravy hrobového miesta (budovanie obruby, hrobky, atď.) je povinný odstrániť 

z pohrebiska na vlastné náklady 

Článok XI. 

Cenník služieb 

 

Aktuálny cenník služieb tvorí prílohu č. 1 VZN č. 1/2020 prevádzkového poriadku 

pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce. 

Článok XII. 

Prechodné ustanovenia 

 

Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú 

zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak 

osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky 

užívania hrobového miesta sú splnené. 

Článok XIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 



1. Pokiaľ vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku 

pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa 

na zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny a doplnky tohto VZN č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

a Domu smútku v obci Bajerovce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Bajerovce. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstvo 

v Bajerovciach č. ................................. dňa: ............................ 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení 

na úradnej tabuli. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1, ktorú tvorí aktuálny cenník 

služieb, príloha č. 2 Žiadosť o povolenie na vykonanie stavebných úprav na 

hrobovom miest a príloha č. 3 Súhlas Obce Bajerovce na vykonávanie stavebných 

úprav na hrobovom mieste. 

5. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o prevádzkovom 

poriadku pohrebiska a Domu smútku v obci Bajerovce stráca účinnosť Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2015 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci 

Bajerovce. 

 

V Bajerovciach dňa 2. 10. 2020 

                                                                                      Michal Sekerák  

                                                                                       starosta obce 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

a Domu smútku v obci Bajerovce bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 

 

 

Dňa: 5. 10. 2020                                     Pečiatka a podpis:........................... 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

a Domu smútku v obci Bajerovce bolo zvesené z úradnej tabule obce: 

 

 

Dňa: ....................                                    Pečiatka a podpis:............................  



Príloha č. 1 

Aktuálny cenník služieb, nájomného za nájom hrobového miesta a poplatky 

Poplatok za prenájom hrobového miesta  

1. Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov 

podľa typu a rozmerov hrobu: 

a) Jedno hrobové miesto dospelého – iba kríž, iba tabuľa          7,00 € 

b) Jedno hrobové miesto dospelého – s hrobkou                       12,00 € 

c) Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou         24,00 €  

d) Dve hrobové miesta vedľa seba – iba kríž, tabuľa                  10,00 € 

e) Detský hrob – s hrobkou                                                               8,00 € 

f) Detský hrob – bez hrobky                                                             3,00 € 

 

2. Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov 

podľa typu a rozmerov hrobu pre osoby, ktoré nemali trvalý pobyt v obci 

Bajerovce: 

a) Jedno hrobové miesto dospelého – bez hrobky                     25,00 €  

b) Jedno hrobové miesto dospelého – s hrobkou                       35,00 € 

c) Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou         50,00 € 

d) Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob bez hrobky       40,00 € 

e) Detský hrob – s hrobkou                                                             13,00 € 

f) Detský hrob – bez hrobky                                                             7,50 € 

 

3. Cena nájomného je stanovená na obdobie 10-tich rokov, rovnako 

nezmenená zostáva pri obnove nájomnej zmluvy. 

 

4. Poplatok za prepožičanie obradnej miestnosti a prechodné uloženie 

rakvy v chladiacom zariadení Domu smútku: 

a) prepožičanie obradnej miestnosti na pohrebné obrady         10,00 € 

b) požičanie chladiarenského zariadenia za každý začatý deň      5,00 € 

 

5. Vstup na cintorín pre fyzické alebo právnické osoby, vykonávajúce všetky 

druhy kamenárskych prác, okrem prevádzkovateľa pohrebiska 

a pohrebných služieb 

                                                                                                        5,00 €/1 deň 



Príloha č. 2 

 

Žiadosť o povolenie na vykonanie stavebných úprav na hrobovom 

mieste 

 

Označenie pohrebiska: Nový cintorín/Starý cintorín 

 

Žiadateľ: 

Nájomca hrobového miesta, objednávateľ prác: ........................................ 

 

..................................................................................................................... 
(meno a priezvisko, adresa) 

 

Označenie hrobového miesta, číslo ................., typ hr. miesta.................... 

 

Meno pochovaného ........................................dátum o *............................ 

 

                                                                                                + ............................ 

 

Popis prác, ktoré sa budú vykonávať na hrobovom mieste ......................... 

 

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

 

Predpokladaný čas výkonu prác na hrobovom mieste: ............................... 

 

Názov zhotoviteľa, adresa: .......................................................................... 

 

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

 

Poznámky: ................................................................................................... 

 

V Bajerovciach dňa: ........................   

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

                                                                                                                   Podpis žiadateľa 

 



Príloha č. 3 

 

Obec Bajerovce 

Súhlas 

obce Bajerovce na vykonávanie stavebných úprav na hrobovom mieste 

 

 

Obec Bajerovce ako prevádzkovateľ pohrebiska v Bajerovciach dáva 

súhlas na vykonanie stavebných úprav na hrobovom mieste: 

 

Označenie hrobového miesta: .................................................................. 

 

Dátum vykonávania prác na hrobovom mieste: ....................................... 

 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko: ..................................................................................... 

 

Adresa: ....................................................................................................... 

 

Popis prác, ktoré sa budú na hrobovom mieste vykonávať: 

 

 

 

Zakazuje sa: vytvárať aj dočasné skládky materiálov na pohrebisku, 

znečisťovať roztrateným materiálom pohrebisko! 

 

Vstup na cintorín bol zaplatený dňa: ............................... 

 

V Bajerovciach dňa: ........................................... 

 

 

 

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

     za správcu pohrebiska: podpis, pečiatka 


