Obecné zastupiteľstvo Obce Tešedíkovo na základe ust. § 18 odsek 2 zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve a ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení), sa
uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení Obce Tešedíkovo č. 4/2019
o správe a prevádzkovaní pohrebiska obce Tešedíkovo

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Tešedíkovo
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území obce Tešedíkovo ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska" upravuje správu a
prevádzkovanie pohrebiska na území Obce Tešedíkovo (ďalej len obec).
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo
k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným
predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzťahom, a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne
predpisy.
Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska
1.) V súlade so zákonom č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve je
Zriaďovateľ pohrebiska:
Obec Tešedíkovo
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Tešedíkovo
sídlo:
č. 860, 925 82 Tešedíkovo
IČO:
00306215
2.) V obci Tešedíkovo je zriadené jedno pohrebisko, ktorého prevádzkovateľom je Obec
Tešedíkovo.
3. ) Základné údaje o pohrebisku:
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska:
- objektová skladba
Dom smútku: chodby, hygienické zariadenie, sociálne miestnosti a obradnú sieň.
Dom smútku je vybavený chladiarenským zariadením, je napojený na verejný
vodovod. Budova je osvetlená elektrickým prúdom a kúrenie je zabezpečené
elektrickými žiaričmi. V parku pri cintoríne je umiestnený verejný záchod.
- cintorín
Cintorín leží na ploche 2,7 ha v katastrálnom území Tešedíkovo, na parcelách č.
1729, 1519/2 a 1730/1.
Spôsob pochovávania: do hrobov a hrobiek, do urnovej steny.
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Zásobovanie vodou: cez systém výtokových stojanov, havarijný systém: klanická
uzavretá studňa s ručným stojanom.
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1.) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné
činnosti:
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
b) správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä:
1. uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva
nájomcom hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov
2. zber a odvoz odpadu z pohrebiska
3. dodávka úžitkovej vody, prevádzka WC a pod.
4. sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín
c) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
d) správu domu smútku a chladiarenského zariadenia
e) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
f) vykonanie exhumácie
2) Služby podľa odseku 1 písm. d) až f) môže za podmienok určených týmto prevádzkovým
poriadkom, zákonom a na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pohrebiska
vykonávať pohrebná služba.
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1.) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miest
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie
evidencie hrobových miest
c) vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta a jeho okolia len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska
d) nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky
a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa
e) na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu,
hrobky, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci
súhlas revádzkovateľa pohrebiska.
f) udržiavať poriadok na pohrebisku
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1.)Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické
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nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty
a zeleň.
2.)Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok
3.)Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených (do
kontajnerov).
4.)Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
5.)Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť.
6.)Na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených prípadoch
môže výnimku povoliť prevádzkovateľ.
7.)Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

Článok 6
Prístup na pohrebisko
Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom
čase:
od 1. apríla do 31. októbra:
7.00 – 21.00 hod.
od 1. novembra do 31. marca:
7.00 – 20.00 hod.
Článok 7
Užívanie hrobového miesta
1.) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta. Zmluva musí mať písomnú
formu. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou
prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest
zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto
doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto užívať. Nájomná
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu
iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3.) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov
do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky,
je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
4.) Nájomné sa uhrádza prevádzkovateľovi pohrebiska – Obci Tešedíkovo.
5.) Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebných na vedenie evidencie hrobových miest.
6.) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
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Článok 8
Stavebné úpravy hrobových miest
1.)Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, murovanej hrobky, náhrobku, rámu ) je
potrebný súhlas správy cintorína.
2.)Pri vytvorení stavby sa stavebník riadi úpravami správy cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar,
rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu, nasledovne:
a) základy musia byť vykopané do nezamrzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť
pôdy
b) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
- pri hrobe najmenej 115 cm x 220 cm
- pri dvojhrobe 230 cm x 220 cm
- pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm
3.)Uličky medzi hrobmi (radmi hrobov) musia byť v šírke 100 cm a spevnené len betónovými
dielcami (vybetónovanie je zakázané). Vzdialenosť medzi hrobmi je stanovené v šírke 30
cm a tu nie je povolené žiadne spevnenie (t.j. betónovanie)
4.)Predné a zadné rámy musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov.
Zásady pri budovaní rámov:
základy pod povrchom zeme:
- pri hrobe:
140 x 265 cm
- pri dvojhrobe:
230 x 265 cm
- pri detskom hrobe: 90 x 175 cm
rám nad povrchom zeme:
- pri hrobe:
110 x 250 cm
- pri dvojhrobe:
200 x 250 cm
- pri detskom hrobe: 60 x.160 cm
Výška obruby 40 cm, z toho základ 20 cm – nad povrchom terénu
5.)Pri uskutočnení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu
a odviezť zvyšky stavebného materiálu. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu
na iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.

Článok 9
Práce na pohrebisku
1.) Vykonávať pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, sadové
úpravy, či zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
2.) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska
a týmto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
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Článok 10
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebných služieb
1.) Prevádzkovateľ pohrebných služieb je oprávnený na pohrebisku uskutočňovať:
a) konečnú úpravu ľudských pozostatkov pri dodržaní predpísaných hygienických nariadení,
b) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
c) vykonávať iné činnosti podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2.) Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní:
a) začatie akejkoľvek činnosti pohrebnej služby na pohrebisku vopred oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska,
b) vykonávať činnosti súvisiace s pohrebom v zmysle platného zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
c) usmerňovať pozostalých a smútočných hostí od času ich príchodu k pohrebnému obradu
(nasmerovanie do rozlúčkovej miestnosti, obradnej miestnosti, prevzatia vencov,
smútočných kytíc a ich uloženie k rakve... ),
d) priviesť na pohrebisko, kde bude pochovanie uskutočnené, rakvu s ľudskými pozostatkami
alebo ostatkami s dostatočným časovým predstihom, avšak najmenej dve hodiny pred
začiatkom samotného obradu,
e) prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a
plánom pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1) Ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
2.) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
- 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,
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
3.) Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú tak, že urna s popolom sa
ukladá do urnovej steny na pohrebisku, alebo do hrobového miesta. Tieto činnosti
uskutočňuje prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich vykonávaní povinný
dodržiavať plán pochovávania, určený prevádzkovateľom pohrebiska, tento prevádzkový
poriadok a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Urny s popolom môže na
pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta. Uloženie urny je nájomca povinný nahlásiť
prevádzkovateľovi pohrebiska.
4.) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie
evidencie hrobových miest.
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5.) Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na
pohrebisku je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať o to, aby jeho činnosťou neboli
poškodené okolité hroby alebo iné príslušenstvo pohrebiska a je povinný zdržať sa
akejkoľvek činnosti, ktorá sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo
verejnosti.
6.) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého
hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské
pozostatky za podmienky, že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde k manipulácii s telesnými
ostatkami uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude
najmenej 1 m.
7.)Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
8.)Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
9.)Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a
musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
10.)Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
orgánov činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak
obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
11.)Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú
formu a musí obsahovať:
posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú chorobu,
list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené.
12.)Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
13.) Situačný plán pohrebiska je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska a na webovej stránke
Obce Tešedíkovo: www.tesedikovo.sk. Na tomto pláne je vyznačené administratívne delenie,
každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.

Článok 12
Dĺžka tlecej doby
1.) Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.
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Článok 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1.) Evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú
osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka,
alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
2.) Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje:
- údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- údaje o zrušení pohrebiska.
3.) Evidencia je vedená v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v programe 3W
Slovakia a je vedená mapa hrobových miest aj na webovej stránke Obce Tešedíkovo:
www.tesedikovo.sk.

Článok 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1.) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska na území obce sú
komunálnymi, resp. zelenými odpadmi a podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
upravuje osobitný predpis.
2.) Zber komunálnych a zelených odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením
kontajnerov na zber odpadu.
3.) Nájomca je povinný vzniknutý odpad pri údržbe hrobového miesta uložiť na určené
miesto, t.j. do kontajnera. Nedodržanie bude riešené podľa zákona a VZN o odpadoch.
Odstránené – staré betónové rámy likvidátor je povinný odviesť na miesto určené po dohode
so správcom cintorína. Je povinný správcovi uhradiť odvoz a uloženie betónového rámu na
STKO.
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Článok 15
Cenník služieb

1.) Výška poplatkov za prenájom hrobových miest:
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob
- hrobka
- urnové miesto

4,8,12,16,4,-

eur/ nové HM na 10 rokov
eur/ nové HM na 10 rokov
eur/ nové HM na 10 rokov
eur/ nové HM na 10 rokov
eur/ nové HM na 10 rokov

Za obnovenie na ďaľších 10 rokov:
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob
- hrobka
- urnové miesto

8,- eur
16,- eur
24,- eur
32,- eur
8,- eur

Vstup na cintorín (výstavba hrobov, pomníkov): 7,- eur
2) Nájomné za hrobové miesto, v ktorom je pochovaný občan na náklady obce, sa nájomné
neplatí.

Článok 16
Sankcie
1.) Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nepôjde o trestný čin.
2.) Priestupky voči nájomcom hrobových miest a návštevníkom pohrebísk prejednáva obec a
môže uložiť pokutu do 663,- EUR .
3.)Ostatné priestupky a správne delikty prejednáva a pokuty ukladá úrad verejného
zdravotníctva aj obec.
Článok 17
Prechodné ustanovenia
1.) 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.

8

Článok 18
Záverečné ustanovenia
1.) Právne skutočnosti neupravené týmto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska sa riadia
ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách.
2.) Ruší sa doterajší Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Tešedíkovo zo dňa 12.02.2007.
4) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove, dňa
10.12.2019 uznesením 157/OZ/2019.
5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020.
V Tešedíkove, 13.12.2019

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce
Návrh VZN vyvesený dňa: 20.11.2019
Návrh VZN zvesený dňa: 05.12.2019
Schválené VZN vyvesené dňa: 16.12.2019
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