
Obec  Bijacovce  v  rámci  výkonu  samosprávy  podľa  článku  68  Ústavy  Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. a podľa § 4 ods. 3 písm. f, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NRSR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve

vydáva návrh 
 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bijacovce

č.1/2023

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OBECNÉHO CINTORÍNA V BIJACOVCIACH

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zomrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie pohrebísk (ďalej len
pohrebísk)  ako  i  zariadení  poskytujúcich  služby  obyvateľstvu,  ktoré  sú  určené  k  pietnemu
pochovaniu  zomrelých  a  k  ukladaniu  spopolnených  pozostatkov  alebo  ostatkov  vyžadujú,  aby
pohrebiská boli udržiavané tak, aby to zodpovedalo ušľachtilým ľudským vzťahom.

Článok 2
Pôsobnosť

Tento  prevádzkový  poriadok  sa  vzťahuje  na  obecný  cintorín  v  Bijacovciach  (ďalej  len
„obecný cintorín“) vrátane všetkých objektov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Riadia sa ním všetky
právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, poskytujúce cintorínske, pohrebné a
iné  služby  v  zmysle  platných  predpisov  (živnostenský  zákon),  užívatelia  prenajatých  miest  a
návštevníci, ktorí vstupujú do areálu cintorína.

Článok 3
Vymedzenie základných pojmov

1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3. Hrobové miesto je miesto na obecnom cintoríne,  ktoré je určené na vybudovanie hrobu,

hrobky alebo miesto na uloženie urny.
4. Hrob  je  hrobové  miesto,  ktoré  vzniklo  vykopaním  jamy  na  uloženie  rakvy  s ľudskými

pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
5. Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na

ukladanie  rakiev  s  ľudskými  pozostatkami  alebo  ľudskými  ostatkami,  kde  sa  rakva
nezasypáva zeminou.

6. Príslušenstvom  hrobu  sa  rozumejú:  pomníky,  náhrobné  kamene,  náhrobná  dosky  a
oplotenie.

7. Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.
8. Pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním,

počas  pohrebného  sprievodu,  pohrebného  obradu  a  pri  ich  pochovávaní  a  s  ľudskými
ostatkami počas exhumácie až do ich opätovného pochovania.

9. Tlecia doba je doba počas ktorej musí byť telo zomrelého v zemi alebo hrobke minimálne
po
dobu 10 rokov.



10. Správa obecného cintorína sa rozumie správca obecného cintorína a poverení zamestnanci,
ktoré zabezpečujú prevádzku obecného cintorína.

Článok 4
Výkon prevádzkovania obecného cintorína

1. Obecný cintorín zriaďuje a zrušuje obec Bijacovce výlučne po prerokovaní s príslušným
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

2. Obec  Bijacovce  so  sídlom Bijacovce  č.  7,  IČO 00328961  prevádzkuje  obecný  cintorín
Bijacovce  (ďalej  len  „prevádzkovateľ“).  Na  prevádzkovanie   pohrebnej  služby,
prevádzkovanie obecného cintorína je potrebná odborná spôsobilosť podľa  ustanovenia  §
26 zák. č. 131/2010 o pohrebníctve.

Článok 5
Rozdelenie obecného cintorína

Každé  hrobové  miesto  má  pridelené  evidenčné  číslo.  Grafické  umiestnenie  hrobových  miest  a
záznamy o evidenčnej knihe archivuje správa obecného cintorína. 

Článok 6
Prevádzkovanie obecného cintorína

1. Prevádzkovanie obecného cintorína zahŕňa:
a. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b. vykonanie exhumácie,
c. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním obecného cintorína,
d. správu a údržbu obecného cintorína,
e. správu a údržbu budovy správy obecného cintorína,
f. údržbu komunikácii a zelene na obecnom cintoríne,

2. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a. prevziať  bez  zbytočného  odkladu  na  požiadanie  obstarávateľa  pohrebu  ľudské

pozostatky, ak je úmrtie doložené:
i. listom o  prehliadke mŕtveho a  štatistickým hlásením o  úmrtí  vystaveným

lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela alebo
ii. pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov

alebo ľudských ostatkov,
b. prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal

prehliadku mŕtveho tela,
c. prevziať  potratený,  alebo  predčasne  odňatý  ľudský  plod  na  základe  požiadania

obstarávateľa pohrebu,
d. viesť evidenciu hrobových miest a pohrebiska,
e. prenajímať  hrobové  miesto  na  uloženie  ľudských  pozostatkov,  alebo  ľudských

ostatkov nájomcovi za podmienok ustanovených zákonom a týmto prevádzkovým
poriadkom.

f. zabezpečiť,  aby hrob spĺňal požiadavky podľa podmienok ustanovených platnými
právnymi predpismi, 

g. zabezpečiť  po vykopaní  hrobu fotografickú dokumentáciu,  ktorá  potvrdí  splnenie
požiadaviek na ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa platných právaných
predpisov.



Článok 7
Spôsob a pravidlá používania zariadení obecného cintorína a obradnej siene

1. Prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  a  obstarávateľ  pohrebu  sú  povinní  dodržiavať  tento
prevádzkový poriadok, plán pohrebných obradov a pochovávania určený prevádzkovateľom
obecného  cintorína.  Termín  pohrebného  obradu  je  potrebné  najskôr  dojednať  s
prevádzkovateľom obecného cintorína, až potom u kňaza príslušnej cirkvi. Prevádzkovateľ
pohrebnej  služby  a  obstarávateľ  pohrebu  sú  povinní  rešpektovať  termíny  pohrebných
obradov
určené prevádzkovateľom obecného cintorína.

2. Obstarávateľ  pohrebu  alebo  prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  na  základe  požiadavky
obstarávateľa  pohrebu  môže  s  prevádzkovateľom  obecného  cintorína  dojednať  termín
pohrebného obradu osobne alebo telefonicky.

3. V prípade telefonickej objednávky pohrebného obradu sa nahlasuje:
a. názov prevádzkovateľa pohrebnej služby,
b. meno a priezvisko objednávateľa pohrebného obradu,
c. meno a priezvisko zosnulého,
d. miesto pochovania a druh pohrebného obradu.

4. V  prípade  objednávky  pohrebného  obradu  je  prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  alebo
obstarávateľ pohrebu povinný zabezpečiť prítomnosť nájomcu hrobového miesta v mieste
sídla  prevádzkovateľa obecného cintorína za účelom udelenia súhlasu na pochovanie do
konkrétneho hrobového miesta minimálne 24 hodín pred vykonaním pohrebného obradu.

5. Prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  alebo  obstarávateľ  pohrebu  je  povinný  doručiť
prevádzkovateľovi obecného cintorína objednávku služieb v písomnej alebo elektronickej
forme  na  e-mailovú  adresu:  obecnyurad@bijacovce.sk.  Objednávku  služieb  doručenú
elektronickou  formou  je  prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  alebo  obstarávateľ  pohrebu
povinný písomne potvrdiť,  resp.  písomnú objednávku služieb predložiť  najneskôr  do 24
hodín pred konaním pohrebného obradu.

6. Prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  alebo  obstarávateľ  pohrebu  je  povinný  predložiť
prijímacej
kancelárii  prevádzkovateľa obecného cintorína všetky náležitosti  a materiály potrebné na
splnenie  jeho požiadaviek  v súvislosti  s  pohrebným obradom (napr.  fotografia,  hudobný
nosič,
text príhovoru, osobitné požiadavky na manipuláciu, sprievod, organizáciu obradu a pod.)
najneskôr 4 hodiny pred konaním pohrebného obradu.

7. Iba prevádzkovateľ obecného cintorína je oprávnený vykonávať výkop a zasypanie hrobu,
výkop miesta pre urnovú schránku, výkop hrobu na zriadenie hrobky, odkrytie,  zakrytie
hrobového miesta a zaliatie hrobky. Do priestorov budovy správy cintorína (s výnimkou
prijímacej kancelárie, obradnej a výstavnej siene) sa vstup cudzím osobám zakazuje.

8. Zamestnanci  prevádzkovateľa  obecného  cintorína  kontrolujú  celý  priebeh  pohrebného
obradu.
Prevádzkovateľ obecného cintorína určí na každý pohrebný obrad zamestnanca, ktorý bude
monitorovať  pohrebný  obrad,  je  oprávnený  usmerňovať  priebeh  pohrebného  obradu  a
v prípade  nepredvídaných  okolností  prijať  operatívne  opatrenia  za  účelom zabezpečenia
dôstojného priebehu pohrebného obradu.

9. V súvislosti s realizáciou výkopu je nájomca hrobového miesta povinný dostaviť sa osobne
do miesta sídla prevádzkovateľa obecného cintorína za účelom udelenia písomného súhlasu
na pochovanie. V prípade, ak nájomcom hrobového miesta je zosnulý, dostaví sa osoba,
ktorá bude nájomcom hrobového miesta zo zákona. V prijímacej kancelárii prevádzkovateľa
obecného  cintorína  je  nájomca  hrobového  miesta  povinný  preukázať  sa  preukazom



totožnosti  a nájomnou  zmluvou.  Ak  nemá  uzatvorenú  nájomnú  zmluvu,  preukáže  sa
dokladom o príbuzenskom vzťahu.  Zamestnanec  prevádzkovateľa  pohrebiska  skontroluje
hrobové  miesto  v evidencii  hrobových  miest,  následne  skontroluje  hrobové  miesto  aj
fyzicky a vyhotoví foto-dokumentáciu miesta, kde bude realizovaný výkop. V prípade, ak sa
zistí,  že  je  už  poškodený náhrobný  kameň,  obruba,  na  mieste  výkopu sa  spíše  zápis  o
poškodení hrobového miesta.

Článok 8
Užívanie hrobového miesta

1. Hrobové  miesto  sa  prenajíma  na  základe  nájomnej  zmluvy,  písomnou  formou,  ktorú
uzatvára
prevádzkovateľ  a  nájomca.  Nájomná  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  neurčitú,  nesmie  byť
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

2. Výšku poplatkov podľa platného cenníka prevádzkovateľa za prenájom hrobového miesta je
nájomca povinný zaplatiť na dobu 10 rokov dopredu.

3. Pôvodní  nájomcovia  hrobov  nie  sú  oprávnení  previesť  nájom  hrobov  na  iné  osoby,
s výnimkou  blízkych  osôb.  Prevod  zmluvného  vzťahu  z  nájomnej  zmluvy,  na  osobitnú
odôvodnenú  žiadosť  nájomcu,  môže  byť  dohodnutý  iba  so  súhlasom  prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zapíše nového nájomcu do evidencie a uzatvorí s ním novú zmluvu o nájme
hrobového miesta.

4. 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
doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi
rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento
vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie
prednostného  práva.  Prednostné  právo na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  možno  uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Po uplynutí tejto doby ako
aj doby zaplatenia nájomného za hrobové miesto má právo nakladania s hrobovým miestom
správca cintorína.

5. Žiadateľ o prenájom hrobového miesta nemá nárok na prenájom ním vyhľadaného miesta
ale
správa obecného cintorína môže v odôvodnených prípadoch vyhovieť žiadateľovi.

6. Právo na miesto sa preukazuje:
a. u starších prenájmov podľa záznamov v evidencii, potvrdením o zaplatení poplatku

za
prenajaté miesto alebo iným hodnoverným dokladom,

b. pri nových prenájmoch potvrdením o prenájme a nájomnou zmluvou.
7. Právo  k  hrobovému  miestu  zanikne  po  vzájomnej  dohode  prenajímateľa  s  nájomcom,

zrušením hrobového miesta, vzdaním sa hrobového miesta, resp. výpoveďou.

Článok 9
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ  obecného  cintorína  (ďalej  len  „prevádzkovateľ“)  je  povinný  vopred
upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace
pred uplynutím tejto lehoty.

2. Prevádzkovateľ je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

3. Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a. závažné  okolnosti  na  obecnom  cintoríne  znemožňujú  trvanie  nájmu  hrobového

miesta,



b. sa obecný cintorín zruší,
c. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

4. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b)
musí  so  súhlasom nájomcu  zabezpečiť  iné  hrobové  miesto  na  vlastné  náklady  preložiť
ľudské
ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

5. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b)
je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom ,
keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu, alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na obecnom cintoríne.

6. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) je
povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na
ktorú bolo nájomné zaplatené , ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na obecnom cintoríne.

7. Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a
nájomca je známy výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prevádzkovateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta
príslušenstvo  hrobu,  ak  ho  v  tejto  lehote  neodstráni,  po  uplynutí  výpovednej  lehoty  ho
prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje obecný cintorín ako živnosť odovzdá obci, po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

8. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na obecnom
cintoríne. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ  ponechá  po  túto  lehotu  príslušenstvo  hrobu  na  hrobovom  mieste  s
označením,
že  ide  o  trojročné  uloženie,  počas  ktorého  sa  môže  nájomca  prihlásiť,  po  uplynutí
výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

9. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa odsekov 7 a 8 musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

10. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa môžu
zrušiť  len  na  základe  rozhodnutia  Pamiatkového  úradu  Slovenskej  republiky  o  zrušení
vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky,
ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom
súhlase obce.

Článok 10
Údržba hrobového miesta

1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznámiť
prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

2. Nájomca pri údržbe hrobového miesta je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto na
pohrebisku v riadnom stave,  je  povinný čistiť  a  udržiavať  priestor  30 cm okolo  celého
obvodu
hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje.

3. Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu (betónovanie,
ukladanie dlažby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky.

4. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov (hrobiek) zvädnuté alebo inak

znehodnotené kytice, vence alebo iné netrvanlivé ozdoby, ak to neurobí nájomca.



6. Ak  prevádzkovateľ  zistí  nedostatky  v  starostlivosti  o  prenajaté  hrobové  miesto  vyzve
nájomcu,
aby ich v primeranej lehote odstránil.  Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni  v určenej
lehote
alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí potrebné opatrenia na
náklady nájomcu.

7. Po zistení, že hrobové miesto nie je trvalo udržiavané a nájomca nie je známy, do uplynutia
tlecej doby základnú údržbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ.

8. Náhrobné pomníky a príslušenstvo hrobu sú majetkom nájomcu, ktorý ich vybudoval na
vlastné  náklady.  Povolenie  na  výstavbu  hrobiek,  náhrobných  pomníkov  a  príslušenstva
hrobu vydáva prevádzkovateľ, na základe žiadosti nájomcu hrobového miesta.

Článok 11
Spôsob vedenia evidencie na obecnom cintoríne

1. O uložení  rakiev  s  ľudskými  pozostatkami  a  uložení  urien  so  spopolnenými  ľudskými
pozostatkami vedie prevádzkovateľ evidenciu hrobových miest.

2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest na obecnom cintoríne s týmito
údajmi:

a. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste;
b. dátum  uloženia  ľudských  pozostatkov  s  uvedením  hrobového  miesta  a  hĺbky

pochovania;
c. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do

hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou;
d. meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu , ak je nájomcom fyzická osoba,

názov obce, ak je nájomcom obec;
e. dátum uzavretia nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len “nájomná

zmluva“) a údaje o zmene nájomcu;
f. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia;
g. skutočnosť,  či  je  hrob,  hrobka  alebo  pohrebisko  chránené  ako  národná  kultúrna

pamiatka  alebo  pamätihodnosť  obce  podľa  osobitného  predpisu  alebo  či  ide  o
vojnový hrob;

h. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.

3. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prevádzkovaní obecného cintorína s týmito
údajmi:

a. o zákaze pochovania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal;
b. o zrušení pohrebiska.

4. Evidencia hrobových miest a obecného cintorína má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ.

5. Ak dôjde  k  zrušeniu  obecného cintorína,  prevádzkovateľ  odovzdá  evidenciu  do  archívu
obce.

Článok 12
Výkopové práce súvisiace s pochovaním

1. Výkopy sa realizujú tak, aby spĺňali zákonom stanovené požiadavky.



2. Pri  výkopových  a  exhumačných  prácach  je  povinné  používanie  ochranných  pracovných
pomôcok (obuv, odev, rukavice, respirátory) a čistiace a dezinfekčné prostriedky.

3. Po ukončení práce po výkope je povinné umývanie odkrytých častí tela pracovníkov, ktorí
robia výkopové práce a následná dezinfekcia dezinfekčným prípravkom.

Článok 13
Ukladanie ľudských pozostatkov

1. Rakva  s  ľudskými  pozostatkami  sa  ukladá  do  zeme,  ak  dôležitý  všeobecný  záujem
nevyžaduje
iný druh pohrebu, na ktorý bol vydaný súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

2. Hĺbka  hrobu  pre  dospelú  osobu  a  dieťa  nad  10  rokov  na  uloženie  rakvy  s  ľudskými
pozostatkami musí by najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m; pre
potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m. Prehĺbený hrob
musí mať hĺbku 2,2 m. Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. Steny
výkopov medzi hrobmi (hrobkami) musia byť vzdialené od seba najmenej 70 cm. 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. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom, prípadne po dvoch nad
sebou
do každého hrobu.

4. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

5. Nezotleté ľudské ostatky,  ktoré sa nájdu v hrobe po tlecej dobe sa ponechajú v hrobe a
umiestnia sa do zeme pod úroveň pochovanej rakvy.

6. Urny  so  spopolnenými  ľudskými  pozostatkami  sa  ukladajú  na  obecnom  cintoríne
v kamenných obaloch alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov alebo hrobiek.

7. Do  hrobky  je  možné  uložiť  aj  viacero  rakiev  s  ľudskými  pozostatkami  a  ľudskými
ostatkami.
Rakva uložená do hrobky a hrobka musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a
musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Článok 14
Pochovávanie

1. Ľudské pozostatky  musia  byť  pochované na  pohrebisku,  alebo spopolnené.  S  ľudskými
pozostatkami a ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne.

2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili  do chladiaceho zariadenia,  musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho
pochovať  ihneď.  Ak pitva  bola  nariadená v  trestnom konaní,  ľudské  pozostatky  možno
pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

3. Ľudské pozostatky  uložené  v  chladiacom zariadení  musia  byť pochované do 14 dní  od
úmrtia;
pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty.

4. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území



došlo  k  úmrtiu.  Ak  nie  je  známe  miesto  úmrtia,  pochovanie  zabezpečí  obec,  v  ktorej
katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť
sa nezistila, nemožno spopolniť.

Článok 15
Tlecia doba

Ľudské  ostatky  musia  byť  uložené  v  hrobe  najmenej  do  uplynutia  tlecej  doby,  ktorá  je  na
obecnom cintoríne  v  Bijacovciach  stanovená  na  20  rokov  pri  pochovaní  do  zeme a  v  hrobke
na 40 rokov.

Článok 16
Exhumácia

1. Ľudské ostatky  je  možné exhumovať na príkaz  sudcu,  alebo prokurátora,  alebo žiadosť
obstarávateľa  pohrebu alebo blízkej  osoby,  ak  obstarávateľ  pohrebu už  nežije,  alebo  na
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

2. Žiadosť  na  exhumáciu  podľa  odseku  1  žiadateľ  podáva  prevádzkovateľovi  obecného
cintorína
a musí obsahovať:

a. vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,

b. list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c. nájomnú  zmluvu  vydanú  prevádzkovateľom pohrebiska,  ak  budú  ľudské  ostatky

uložené na inom pohrebisku,
d. identifikačné  údaje  prevádzkovateľa  pohrebnej  služby,  ktorý  ľudské  ostatky

prevezie.
3. Ak prevádzkovateľ obecného cintorína žiadosti podľa odseku 2 nevyhovie, rozhodne o nej

súd.
4. Na rozhodnutie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
6. Exhumácia  pozostatkov  bude  vykonávaná  z  etických  dôvodov  tak,  aby  bol  zamedzený

prístup pre náhodných návštevníkov obecného cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích
hodín.

Článok 17
Práce na obecnom cintoríne, stavby

1. Súhlas na výstavbu hrobky (krypty) alebo rámu hrobu vydáva Správa obecného cintorína na
základe žiadosti  nájomcu hrobového miesta  a po zaplatení poplatku,  pokiaľ to  dovoľujú
priestorové rozmery.

2. Stavba hrobky (krypty) alebo rámu musí byť ukončená do jedného roka,  inak súhlas na
výstavbu zaniká a poplatok sa nevracia.

3. Stavebné práce v priestoroch obecného cintorína možno vykonávať len so súhlasom Správy
obecného cintorína.

4. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave je povinný nájomca a stavebník (kamenárska firma)
riadiť sa nariadeniami a usmerneniami Správy obecného cintorína, predovšetkým ak ide o
jej
miesto, tvar a rozmery.



5. Stavebník musí dodržať tieto zásady:
a. pochovávacia plocha pod povrchom hrobového miesta musí mať tieto rozmery:

i. pri hrobke (krypte) pre 1 osobu 95 cm x 225 cm, hĺbka 80 cm;
ii. pri hrobke (krypte) pre 2 osoby 95 cm x 225 cm, hĺbka 160 cm;

iii. pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov 90 cm x 220 cm,
hĺbka 160 cm;

iv. pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 10 rokov) 60 cm x 160 cm, hĺbka 
120 cm;

v. pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 3 roky) najmenej 50 cm x 100 cm,
hĺbka 120 cm.

6. Po ukončení práce je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a vzniknutý
odpad  zneškodniť  (zhodnotiť)  v  zariadení  na  to  určenom  podľa  platných  právnych
predpisov. V prípade poškodenia susedných hrobov (ich rámov) je povinný stavebník na
svoje  náklady
spôsobené škody odstrániť.

7. Pri stavebných prácach je prísne zakázané rozliať betón alebo skladovať akýkoľvek materiál
na cintorínskych chodníkoch.

8. Bez  písomného  súhlasu  správy  obecného  cintorína  je  zakázané  osadzovať  lavičky
nájomcami
hrobových miest, vynáša z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby, kytice a pod.

9. Na prenajatých miestach môžu nájomníci a ich príbuzní vykonávať len jednoduché práce
potrebné  pre  estetické  udržiavanie  hrobového  miesta  a  jeho  skrášľovanie  (výsadba
a polievanie kvetín, čistenie hrobu a jeho okolia).

10. Výkopy,  zemné a stavebné práce  všetkého druhu môžu vykonávať  len  právnické  osoby
alebo
fyzické osoby oprávnené na podnikanie s písomným súhlasom Správy obecného cintorína.

Článok 18
Vstup na obecný cintorín

1. Obecný cintorín je verejnosti prístupný denne:
a. v letnom období (od 16.4. do 15.10.) od 07.00 hod. do 20.00 hod.;
b. v zimnom období (od 16.10. do 15.04.) od 07.00 hod. do 18.00 hod.

2. Tieto  otváracie  hodiny  môže  prevádzkovateľ  podľa  potreby  operatívne  upraviť  (napr.
v období Pamiatky zosnulých, Vianočných a Veľkonočných sviatkov a pod).

3. Prevádzkovateľ  môže  vstup  na  obecný  cintorín  alebo  jeho  časť  dočasne  zakázať  alebo
obmedziť  a  to  v  čase  vykonávania  terénnych  úprav  na  obecnom  cintoríne,  v  čase
vykonávania  exhumácie  alebo  počas  kalamitnej  situácie  (ak  vplyvom  nepriaznivých
meteorologických
podmienok môže byť ohrozený život a zdravie občanov).

4. Návštevníci obecného cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta a dodržiavať
ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

5. Návštevníkom obecného cintorína je zakázané robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje
a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyhradených nádob, spaľovať lístie, vodiť
a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli a vykonávať iné činnosti, ktoré narúšajú
pietny charakter obecného cintorína.

6. Osoby  vykonávajúce  práce  na  obecnom  cintoríne  sú  povinné  riadiť  sa  pokynmi
prevádzkovateľa.

7. Motorovými vozidlami, bicyklami alebo inými dopravnými prostriedkami možno na obecný
cintorín  vchádzať  len  s  osobitným povolením prevádzkovateľa  s  výnimkou  nevládnych
alebo
zdravotne postihnutých osôb.



8. Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vstupe a výstupe na obecný cintorín umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

9. Je zakázané v priestoroch obradnej siene používať mobilný telefón.
10. Na  obecnom cintoríne  je  možné  sa  zdržovať  len  počas  určenej  otváracej  doby.  Každý

návštevník je  povinný v čase určenom na zatvorenie obecného cintorína bez osobitného
upozornenia opustiť obecný cintorín.

Článok 19
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na obecný cintorín

1. Prevádzkovateľ  obecného  cintorína  je  povinný  umožniť  prevádzkovateľovi  pohrebnej
služby
vstup  na  obecný  cintorín  na  vykonanie  pohrebnej  služby podľa  rozsahu  dohodnutého  s
obstarávateľom  pohrebu.  Prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  sa  riadi  prevádzkovým
poriadkom
obecného cintorína, plánom pohrebných obradov a pochovania určeným prevádzkovateľom
obecného cintorína.

2. Prevádzkovateľ obecného cintorína má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované
prevádzkovateľovi  pohrebnej  služby  na  obecnom  cintoríne  podľa  platného  cenníka  za
pohrebné  a  cintorínske  služby,  ktorý  vydáva  prevádzkovateľ  obecného  cintorína.
Prevádzkovateľ obecného cintorína si uplatní úhradu nákladov za prípadné vzniknuté škody
spôsobené inou pohrebnou službou počas výkonu služby na obecnom cintoríne.

3. Náklady  na  výkop hrobu,  zásyp hrobu a  na  vykonanie  exhumácie  uhradí  ten,  kto  o  to
požiada
podľa platného cenníka.

Článok 20
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi odpadmi.
2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest

ako zvyšky kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety do zberných
nádob na to určených.

3. Na pohrebiskách sú umiestnené smetné nádoby a kontajnery na komunálny odpad.
4. Zber  odpadu  je  zabezpečený  prostredníctvom  obce  Bijacovce,  ktoré  realizuje

nakladanie s komunálnym odpadom v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami
obce a všeobecne platnými právnymi predpismi.

Článok 21
Cenník služieb

Ceny  služieb  poskytovaných  prevádzkovateľom obecného  cintorína  upravuje  Cenník  za  služby
poskytované obcou  na obecnom cintoríne a v budove správy obecného cintorína v Bijacovciach,
ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.



Článok 22
Zrušenie obecného cintorína v Bijacovciach

1. Obecný cintorín môže zrušiť len obec. Obecný cintorín možno zrušiť až po uplynutí tlecej
doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

2. Obecný  cintorín  možno  pred  uplynutím  tlecej  doby  uvedenej  v  odseku  1  zrušiť  len  z
dôvodov
uvedených v § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a doplnení zákona č.
455/1991  Zb.  o  živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v  znení  neskorších
predpisov alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej
správy, verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.

3. Ten, v koho záujme sa obecný cintorín zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a
preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na
inom pohrebisku.

4. Ak bol  obecný cintorín zrušený,  musí  sa vykonať,  ak ide o rozptylovú lúku,  skrývka a
premiestnenie  porastu  a  zeminy  do  hĺbky  10  cm;  ak  ide  o  vsypovú  lúku,  skrývka  a
premiestnenie  trávnatého  porastu  a  zeminy  sa  musí  vykonať  do  hĺbky  zodpovedajúcej
najnižšej úrovni uloženia popola.

5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa obecný cintorín
zrušil, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom cintoríne.

Článok 23
Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č.  131/2010 Z. z. o
pohrebníctve  a  o  zmene a  doplnení  zákona č  455/1991 Zb.  o  živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon o pohrebníctve. Za priestupky možno v
blokovom konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom konaní pokutu
do 663 eur.

3. Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania. Výnosy z pokút sú príjmami rozpočtu obce Bijacovce.

4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ
a
ním poverení zamestnanci.

5. Prevádzkovateľ  je  povinný  tento  prevádzkový  poriadok  s  cenníkom  služieb  vyvesiť  na
verejnosti prístupnom mieste na obecnom cintoríne.

Článok 24
Zrušovacie ustanovenie

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší VZN 4/2011

o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bijacovce zo dňa 27.06.2011
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bolo  zverejnený na úradnej  tabuli  a  internetovej

stránke Obce Bijacovce dňa 06.02.2023
4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce

Bijacovce dňa 06.02.2023



5. Všeobecné  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  pätnástym  dňom  od  vyvesenia
schváleného všeobecného záväzného nariadenia.

V Bijacovciach 06.02.2023        Ing. Jozef Kalinaj
    starosta obce

Príloha č.1 Cenník za služby poskytované obcou  na obecnom cintoríne v Bijacovciach.

  Obec stanovuje poplatok za prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva 3/A zo  dňa 31.08.2021 nasledovne:

Hrob pre dospelého 15,00 €

Hrob pre dieťa do 12 rokov 0,00 €

Prehĺbený hrob – uloženie dvoch rakiev na seba 15,00 €

Dvojhrob alebo viachrob – uloženie dvoch alebo viacerých rakiev vedľa
seba

30,00 €

Prehĺbená hrobka 15,00 €

Dvojhrobka – uloženie rakiev vedľa seba 30,00 €

Uloženie urny do zeme 5,00 €

Obec stanovuje poplatky za vybudovanie hrobky.

Hrobka, prehĺbená hrobka 80,00 €

Dvojhrobka 150,00 €

Splatnosť poplatkov

Poplatok je splatný po uzavretí zmluvy o prenájme hrobového mieta medzi poskytovateľom
a uživateľom a to v hotovosti do pokladne obce alebo na účet obce vedený v PRIMA BANKE SK08
5600 0000 0034 1669 7001 a vo VUB banke SK07 0200 0000 0000 2782 3592.


