
NÁVRH       

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské 

 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Oreské 

č. 1/2023 zo dňa 16.3.2023 

 

Obec Oreské na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách vydáva toto  

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023,  ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok 

pohrebiska Oreské 

Článok 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska 

Oreské, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Oreskom 

dňa 16.03.2023 uznesením č. ...... 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04. 2023. 

  

Oreské, 16.3.2023        

                                                                           Ondrej Mikuš 

         Starosta obce Oreské 

 

 

Vyvesené 01.03.2023 Vyvesené  

Zvesené 16.03.2023 Zvesené  

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898213&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3716876&f=3


Príloha č. 1 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Oreské 

 

Článok 1 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

Pohrebisko Oreské (ďalej len „pohrebisko“) zriaďuje a spravuje Obec  Oreské, IČO : 

00309753, so sídlom Oreské č. 7, 908 63 Oreské. 

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Oreské. Niektoré činnosti na pohrebisku v obci Oreské 

sa zabezpečujú prostredníctvom poskytovateľa služieb – pohrebnej služby. 

Článok 2 

Ochranné pásmo pohrebiska 

(1)  Ochranné pásmo pohrebiska je 20 m od hranice pozemku pohrebiska.    

(2)  V ochrannom pásme pohrebiska sa nemôžu povoľovať ani umiestňovať budovy.  

V ochrannom pásme pohrebiska sa môžu umiestňovať chodníky, cesty, parkoviská. 

(3)   Počas pohrebného obradu nie je možné v širšom okolí ochranného pásma vykonávať 

práce, ktoré by mohli narúšať pietny charakter pohrebiska podľa § 15 ods. 7 zákona č. 

398/2019 Z.z. o pohrebníctve. 

Článok 3 

Rozsah poskytovaných služieb 

(1)   Na pohrebisku sa poskytujú tieto služby: 

Prevádzkovateľ: 

a. správa domu smútku, 

b. evidencia hrobových miest, 

c. osádzanie urnových miest, 

d. uzatváranie nájomných zmlúv, 

e. riešenie nezaplatených hrobových miest, 

f. vývoz odpadu, 

g. zásobovanie úžitkovou vodou, 

h. údržba zelene 

i. údržba oplotenia pohrebiska 

j. zebezpečovanie poriadku a čistoty na pohrebisku 

k. dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska 



Prostredníctvom poskytovateľa služieb – pohrebnej služby na základe objednávky 

obstarávateľa pohrebu:  

l. prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom 

o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý 

vykonal prehliadku mŕtveho 

m. vykopanie a zásyp hrobu  

n. uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy 

o. zabezpečenie smútočného obradu  

p. vykonanie exhumácie 

Článok 4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

(1) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v dobrom a 

nezávadnom stave. Musí zamedziť šíreniu burín a prílišnému vyrasteniu trávy, vzniku požiaru 

a nesmie znečisťovať okolie hrobu napríklad vyhorenými kahancami alebo starou kvetinovou 

výzdobou. Hrobové miesto nesmie ohroziť zdravie alebo majetok iných napríklad 

nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom. 

 (3) Pri stavbe alebo oprave hrobu nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej 

stavby.  Stavebný odpad musí byť odstránený bez zbytočného odkladu na náklady stavebníka. 

(4) Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy 

a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.  

Článok 5 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa dôstojne so zreteľom na pietny charakter 

pohrebiska. Zakazuje sa najmä behanie, hlasná reč alebo reprodukovaná hudba, fajčenie, 

sedenie alebo ležanie na hrobových miestach alebo pomníkoch, vstup s voľne sa 

pohybujúcimi zvieratami. 

(2) Odpad z hrobových miest je možné ukladať len do nádoby na to určenej. Do nej sa nesmie 

privážať odpad z miest mimo pohrebiska. Je zakázané na pohrebisku spaľovať odpad. 

(3) S úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne a vždy pevne zavrieť ventil. 

Článok 6 

Otváracie hodiny pohrebiska 

Pohrebisko je pre verejnosť otvorené nepretržite.  

Článok 7 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 



(1) Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového 

miesta ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky (v urne) 

môže do hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového miesta alebo 

obstarávateľ pohrebu. 

(2) Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta musia 

byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 pod bod 

1a) až 1c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve[3]. 

(3) Hrobové miesta sa zriaďujú tak, aby bol medzi nimi voľný priestor v šírke min.30 cm. 

(4) Vonkajšie rozmery hrobových miest: 

a) pre jednohrob dospelých 120 x 250 cm 

b) pre dvojhrob dospelých 210 x 250 cm 

c) pre trojhrob dospelých 290 x 250 cm 

d) pre detský hrob 80 x 120 cm 

e) pre uloženie urny 80 x 120 cm. 

Všetky zmeny druhu hrobového miesta sú možné iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

Článok 8 

Dĺžka tlecej doby 

Na pohrebisku je tlecia doba 10 rokov. 

Článok 9 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

(1) Evidencia hrobových miest je vedená v písomnej a elektronickej forme na Obecnom 

úrade,  s výstupom pre verejnosť na webovej stránke obce, kde má iba informačný charakter.. 

(2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe. 

Článok 10 

Spôsob nakladania s odpadmi 

(1) Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný 

biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do príslušnej 

nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku. 

(2) Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca 

odstrániť sám na vlastné náklady, mimo nádoby podľa ods. 1 

(3) Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na 

pohrebisku. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3716835-3716837&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3716835-3716837&f=2


Článok 11 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko v 

nevyhnutnom rozsahu (na prípravu hrobu, vykonanie príslušného obradu). 

(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby 

nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska. 

Článok 12 

Podmienky ekologického pochovávania 

Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie. 

Článok 13 

Označovanie hrobov 

Základné označenie hrobu pred alebo po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je drevený 

kríž, osadený do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí 

byť uvedené: 

a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené 

b/ dátum narodenia 

c/ dátum úmrtia 

       Článok 14 

Cenník služieb 

(1) Nájomné za hrobové miesto: 

 Občania obce Cudzí nájomca 

J e d n o h r o b 10,00  EUR / 5 rokov  40,00 EUR / 5 rokov 

D v o j h r o b 20,00 EUR / 5 rokov  80,00 EUR / 5 rokov 

T r o j h r o b 30,00 EUR / 5 rokov 120,00 EUR / 5 rokov 

D e t s k ý   h r o b   5,00 EUR / 5 rokov  20,00 EUR / 5 rokov 

 

(2) Prenájom domu smútku na pohrebný obrad je 15,- EUR za 1 obrad. Hradí sa 

prevádzkovateľovi pohrebiska. 

 

 



Článok 15 

Všeobecné ustanovenia 

(1)   Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje toto všeobecne záväzné nariadenie, 

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

576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 663 až 684 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 (2)   Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska je priestupkom podľa § 

48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Oreské 

uznesením č.            dňa  16.3.2023. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na 

úradnej tabuli Obce Oreské. 

 

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Oreské č. 1/2007 o pohrebníctve zo dňa 11.4.2007. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie musí byť verejnosti prístupné na mieste obvyklom na 

pohrebisku. 

 


