
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉHO NARIADENIA MESTA BARDEJOV 
Č ..... ./2015 O PREV ÁDZKOVOM PORIADKU NA POHREBISKÁCH 

V Bardejove 03/2015 



DÓVODOVÁSPRÁVA 

K NÁ VRHU VŠEOBECNE ZÁ V ÁZNÉHO NARIADENIA MEST A BARDEJOV 
Č ... .. ./2015 O PREV ÁDZKOVOM PORIADKU NA POHREBISKÁCH 

Materiál predkladáme na základe odporúčania okresnej prokuratúry v Bardejove pre 
zabezpečenie zosúladenia všeobecne závazného nariadenia mesta Bardejov o prevádzkovom 
poriadku na pohrebiskách so všeobecne platnou legislatívou a za účelom odstránenia 
nedostatkov kopírujúcich iné právne predpisy a zákony alebo časti , kde je ich použitie nad 
rámec zákona. 

Okresná prokuratúra Bardejov podala listom doručeným dňa 16. 12. 2014 protest 
prokurátora č . Pd 49114/7701-11 zo dňa 08.12.2014 podl'a ustanovenia § 22 ods.l písm. a) 
bod 2 v spojení s § 25 ods.1 zákona č. 135/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov proti všeobecne zavaznému nariadeniu mesta Bardejov č. 110/2011 
o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v znení zmien a doplnkov schválených 27.3.2014. 
Protest prokurátora upozornil na nariadenia v ustanoveniach čl. 1. bodom 1. , 3. , čl. 6 bodu 
12., čl. 9. bodom 2. , 6. , 8. , 9. , čl. 13 , čl.l8 bodul. písm. a), b) a 2. , ktoré sú v rozpore so 
všeobecne závaznými právnymi predpismi. 

Vzhl'adom na vyššie uvedenú skutočnosť a nesúlad predmetných ustanovení VZN 
so všeobecne závaznými právnymi predpismi navrhujeme : 

1. vyhovieť a akceptovat' všetky pripomienky protestu prokurátora č . Pd 49/14/7701-11 
zo dňa 08.12.2014 proti Všeobecne závaznému nariadeniu mesta Bardejov č . 110/2011 
o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách, 

2. predloženým Návrhom všeobecne závazného nariadenia mesta Bardejov č ..... ./2015 o 
prevádzkovom poriadku na pohrebiskách, ktorý akceptuje všetky pripomienky 
protestu prokurátora a je v súlade s platnými právnymi predpismi, z r u š i ť doposial' 
platné VZN mesta Bardejov č. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách zo 
dňa 27.3.2014. 

Navrhované VZN nebude mať vplyv na zvýšenie rozpočtu mesta. 

Príloha : 

Ing. Mikuláš SEREČUN 
vedúci oddelenia 

• Fotokópia protestu prokurátora č. Pd 49/14/7701-11 zo dňa 08.12.2014 

• Návrh Všeobecne závazného nariadenia mesta Bardejov č . ... ./2015 o prevádzkovom 
poriadku na pohrebiskách 
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Vec: Protest prokurátora pocll'a § 22 ocls. písm. a) bod 2 v spojení s § 25 oc!s. I zúko na 
č . I 53/200 I Z. z. o prokuratúre v znení neskorších preclp isov proti všcobecne zúvaznému 
nari adeniu mesta Bardejov č. ll 0/20 ll o preváclzkovom pori adk u na pohrebi skách. 

Na zúklade poclnetu Pavla Pachníka. ktorým sa domáhal preskúmania sú ladu 
všeobecne záv ~izného nariadenia mesta Bardejo\' č. I I 0/20 ll o prevádzkovom poriadku na 
pohrebiskách. za účc !om jeho vybave nia som presk úmala spi sový matc ri{tl mesta Bardejov. 
Po presk úman í V ášho sp isového materiálu som zisti Ia porušen ie ustanovení § 4 od s. 3 písm. 
t). § 6 ods. 1 zM<01~n č. 369/1990 lb. o obecmm·· zri adení v znení neskorších prepisov (ďa!ej 

len "zákon o obccnom zriadení"), § 17 ocls. 4 písnr. g) , § 18 ods. I , § 19 ods. 5, § 2 1 ods. 2. § 
32 oc!s. I písm. a)- b) zák. č . 131/20 I O Z. z. o pohrebníctve. 

Z dovodu potreby odstrúnenia porušenia zákona Vám podl'a § 25 ods. I zákona č. 

!5J/2001 7 .. 7 .. o prokuratúre v znení neskorších prep isov (cl'a lej len .. zákon o prok uratú re'' ) 
podávam 

protest prokurátora 

proti č l. I bodom 1 .. 3 .. č l. 6 bod u 12 .. čl. 9 bodom 2. , 6., 8 .. 9. , č l. 13. č l. 18 bodu I. písm. a). 
b), 2. všeobecne zúvHzného nariadenia mesta Bardejov č . 110/20 11 o preváclzkovom poriadku 
pohrebiska v znení zrn icn a doplnkov schválcn)1cl1 diía ::27 .03.20 14. 

O cl 6 vod 11 e ni e: 

Na zúklaclc poclnetu Pavla Pachníka na pn:skúmanie zúkonnosti všeobecne závazného 
nariadenia mesta Bardejov č. l1 0/20 ll o prevúdzkovom poriadku na pnhrebi skách bol 
zaclováž.cn)' a preskúmaný na vec sa vzťahujúci spi sový materiú lmesta Bardejov . 

Mestské zastupitel'stvo mesta Bardejov di'la 28.06.20 ll na Vl. zasadnutí pri_ialo 
všcobecne záv~izné nariaclenie č. 110/2 011 o prevádzkovom poriaclku na pohreb iskách. 



Vyššic uvedené VZN nadobudlo účinnost' dňom 01 .10.2011. Dií.a 27.03.2014 prijalo mestské 
zastupitel'stvo zmeny a dopinky k VZN č. ll 0/20 ll s účinnosťou od 15.04 .2014 . 

Týmto VZN bol však porušený zákon. 

V jeho záhlaví je uvedené, že mesto upravilo clanú problematiku s poukazom na 
ustanovenia: ~ 4 ocls . 3 písm. t), § 6 ods . I zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaclení v zneni 
neskorších predpisov a § 18 od s. 2 zák. č. 131 /20 1 O Z.z. o pohrebníctve . 

Podl'a ~ 4 ocls. I zákona o obecnom zriadení obec samostatne rozhoduj e a uskutočií.uje 
všetky úkony súvi siace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti , ktoré ako jej 
samosprávnu posobnosť upravuje osobitný zákon , ak také úkony podl'a zákona nevyko náva 
štát alebo iná právni cká osoba alebo fyzická osobu. 

Podl'a § 4 ocls . 4 citovaného zákona ak zákon pri úprave p6sobnosti obce neustanovuje , 
že ide o výkon prenesene j posobnosti štátnej správy, platí , že icle o výkon samosprávnej 
p6sobnosti obce. 

Pocll'a § 6 ods. I citovaného zákona obec m6žc vo vec iach územnej samosprávy 
vyclúvať nari acl enia; nari acle ni e nes mie byť v rozpore s lJstavo u Slovenskej republiky. 
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzi nároclný111i zmluvami , s ktorými vys lovi la súhlas 
Nároclná rada Slovenskej republiky a ktoré bol i ratillkované a vy hlásené sposobom 
ustanoveným zákonom . 

Pocll'a § 4 ods. 3 písm. t) citovaného záko na zabezpečuje výs tavbu a údrž.bu a vykonáva 
správu mi estnych komunikúcií , verejn)'ch prie!;transtiev, obecného cintorína. kultúrn ych, 
športových a ďa l š ích obecných za riaclení, kul :.úrnych pam iatok, pamiatkových území a 
pami:H ihodností obce. 

Podl'a § 17 ods. 3 zák. č. 13 1/20 10 opohrebníctve:- Preváclzkovanie pohrchis ka 
zahú'la 
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b) vykonávanie exhumác ie, 
c) veclenie evidencie súvi siacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
cl) správu pohrebiska, 
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohreb isku vybudované. 
l) údržbu komunikácií a ze lene na pohrebi sku. 

Podl' a § 18 ocls . 1, 2 zák. č . 131 /20 I O o pohrebníctve :- Prevádzkový poriadok 
pohrebiska obsahuje 
a) identifikačné údaje prevádzkovatel'a pohrebiska, 
b) rozsah služ.ieb poskytovaných na pohreb isku, 
c) povinnosti nájo mcu pri úclržbe hrobového mie ~; ta, 

cl) povi nnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s uclržiavaním poriaclku na pohrebisku a 
zachovaním dóstojnosti tohto miesta ; spósob a pravidlá používania za riaclení pohrebiska a 
obradných siení , ak j e takáto úprava potrebná, 
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti , 
f) sposob ukladania l'udských pozostatkov a l'udských ostatkov, plán hrobových miest, 
g) dÍžku tl ecej doby podl'a § 19 ods. 3, 
h) spósob veclenia evidenc ie pohrebiska podl'a § i 7 ods. 4 písm. a), 



i) spósob nak ladani a s oclpaclmi podl'a osobitného predpisu, 4) 
j) podmienk y vstupu prevádzkovatel'a pohrebnej služby na pohrebisko, 
k) cenník služieb. 

Prevácl zkový poriadok pohreb iska schval'uje obec všeobecne zavazným nariadením . 
Prevúdzkový pori aclok pbhrebiska musí byť verej nosti prístupn ý na mieste obvykl om na 
po h re b i s k u. 

Inštitút správy obecného ci ntorína je z hl'adi ska správneho práva súčasťo u správy 
pohrebníctva a ako taký j e preclmetom úpravy zákona č . 131 /20 I O Z.z. o pohrebníctve. 
Zverenie kompetencie vo vzťahu k obecnému cintorínu cl o samosprávnej p6sobnosti obce 
vyplýva zo spo l očens kej nevyhnutnosti pri správe obecného cintorína. 

Podl'a § 30 ocls. I zákona o pohrebníctve:- Obec na úsek u pohrebníctva a) schva l'uj e 
preváclzkov)' pori acl ok pohrebi ska podl'a §· 17 ocls. S písm. a), b) nari acl'uj e zrušenie 
pohrebiska pocll'a § 23 ocls. I , c) zabezpečuj e v súl acle s osobitn ým preclpisom 39) plneni e 
činnos tí , a to I. § ll ocls. 4, § 17 ocls. 4 písm. a) , c) až j) a ocls. 6, 2. § IR ocls. 2, 3. § 19 ocl s. I 
až 6, 4. § 23 ocl s. 6. cl ) prejeclnáva priestupky podl'a § 32 . 

Limity normotvo rnej činnos ti obce boli vymeclzené v rozhoclovacej č innos ti Ústavného 
súdu SR. Všeobecne záva:z.n)'m nari aclením ani v samostatnej p6sobnosti obce nemožno 
upravovať miestne záleži tosti v rozpo re s ex istujúcou zákonnou úpravo u (I. lJS 53/2000). 
Obsahom ka7.dého všeobecne závazného nariadeni a sú právne povinnos ti , leda prav icl lá 
správania požadované ocl fyzických osob a prá·vni ckých osob na území obce, ktorá tento 
normatívny akt vydala. Povinnosti možno ukiadaf zákonom ale bo na zák lade zákona. Z č l. 13 
ocls. I ústavy vypl )·va, že ok rem povinností, k'.oré sú ul ožené subj ektom práva v zákone. 
možno im uložit' povinnosti aj vo všcobecne .dtvUznom nari aclení na základe zákonného 
sp lnomocnenia. Ústavn)' súcl vo vec i veclcne j pne! sp.zn. I. ÚS 56/00 vys lov il, že po kial' sa 
nonnotvornou činnosťo u obce ukl acl ajú po.vinnos ti fyz ickým a prúv nick)'m oso bám, aj 
póvoclná nonnotvorná pósobnosť obce je lim itovaná č l. 2 ocls. 3 lJs tavy SR, pocll'a ktorého 
ka7.clý može konat', čo ni c je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť , aby ko nal ni e rčo , čo 

zákon neuklaclá. Povinnost' možno uložit' iba v rámci zákona, ktorý na obec pósobnosť 

prenieso l. Obec nemože ul ožiť povinnost' novú, ktorá ni e je stanovená v zákone (IV. I 54/05). 

P6sobnosť orgánov štéltnej správy a obc í, práva a povinnosti fyz ických osob, fyzických 
osob - poclni ka tel'ov a právnick)tch osob v súvislosti so zao bchádza ním s l'uclskými 
pozostatkami a s l'uclskými ostatkami , s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, 
pohrebiska, s preváclzkovaním balzamovania a konzervác ie l'udských pozostatkov upravuje 
zákon o pohrebníctve (§ I). 

Toto VZN by malo byť zavazné pre nájomcu hrobového mies ta. návštevníka 
pohrehiska, fyz ické a právnické osoby poskytujúce služby súvisiace s pohrebníctvom. 

V ustanovení § 17 zákona o pohrebníct ·:e sú uprave né povinnosti prevádzkovatel'a 
pohrcbiska (ocls. 4) . Ticto bolí closlovne prevzaté aj do úpravy vo VZN č. 110/20 11 (č l. 4 ). 
avšak bez povinnosti fo rmulovanej v ustanuvení pocl písmenom g) ocls. 4 §- u I 7 
(preváclzkovatel' pohrebi ska je v zmys le zákona povinný pri výpovecli nájomnej zmluvy 
postupovat' pocll'a § 22) . Vo vzťahu k techn le "prepisovania" j e čas tá necl os lednosť č i 
n e prcsnosť tvorcov všeo becne závUznýc h nariadení pri preberaní zákonného textu clo obsahu 
všeobccne závazných nariadení . Okrem toho, · : č l. 4 bod 2. VZN sa zakotvuj e pov innosť 



prevádzkovatel'a pohrebiska prevziať bez zbytočného odkladu na požiaclanie obstarávatel'a 
pohrebu l'udské pozostatky, ak je úmrtie doložené li stom o prehliadke mt:tveho a štat istickým 
hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliaclku mt:tveho tela, pričom 

povinnost' prevziať bez zbytočného odkladu l'udské pozostatky zo zákona prislúcha 
prevádzkovatel'om pohrebnej služby (§ 8 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve) a 
prevádzkovatel'om krematória (§ ll ods. 3 písm. a) zákona o pohrebníctve). 

V čl. 6 bode 12. VZN sa zasa uvádza, že zosnulí sa ukladqjú spravidla len po jednom do 
každého hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu . Zákon však 
pojem spo ločného hrobu nepozná. V §- e 2 zákona o pohrebníctve sú vymedzené základné 
pojmy potrebné na účel y zákona. V písmene ac ) tohoto zákonného ustanovenia je stanoven)' 
pojem prehlbeného hrobu, teda hrobového miesta, ktoré svoj imi rozmermi umožň uj e uloženi e 
dvoch rakiev s l'udskými pozostatkami, v písmene ad) pojem dvojhrobu a viachrobu. Ďalej 
podl'a § 19 ods. 5 zákona o pohrebníctve pred uplynutím tlecej doby sa móžu clo toho istého 
hrobu uložit' · ďalšie l'udské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úrovei'l naposl edy 
pochovaných l'udských ostatkov a vrstva ul'ahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude 
naj mcnej I m. 

V čl. 9 bode 2. VZN je neúplné ustanovenie prcvzaté zo zákona, toti ž ch),ba: ak zákon 
o pohrebníctve neustanovuje inak (§ 21 ods. 2 zákona o pohrebníctve). 

V čl. 9 bodoch 8., 9. VZN upravovanie zod povednostných vzťahov vo všeobecne 
závaznom nariadení nemá opont v žiadnom prí'tvnom predpise. V ustanovení § 18 zákon 
upravuje obsah prevádzkového poriaclku pohrebiska a z neho vyplývajú povinnosti 
nájomcov hrobových miest a aj návštevníkov pohrebiska, dÍžka tlecej doby, sp6sob 
nakladania s odpadn• i. čas sprístupncnia \'crejnosti a podobne, nie skutočnosti, za ktoré 
prevúdzkovatel' pohrebiska nezodpovedá. 

Podl'a zákonnej úpravy (§ 18 ods. I písm. c), d) zúkona o pÓhrebníctve) prevádzkov)· 
poriaclok pohrebiska obsahuje povinnosti nájomcu pri úclrž.be hrobového miesta, povinnosti 
návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním 
dóstojnosti tohto miesta; spósob a pravicllá použ. ívania zariadení pohrebiska a obradných 
siení, ak je takáto úprava potrebná. V ustanovení čl. 13 bod 2., bod 3. VZN sú však ukladané 
povinnosti stavebníkom (tento pojem je ale poui.ívan)' v nmoh)Th ustanovcniacll stavcbného 
zúkona (zúk. č. 501197() lb .). V označenom ustanovení v bode !{, je ticž ulož.emí povinnost' 
popri nújomcoch hrobov)·cll miest. aj icll blízkym osobúm (čo zo 1.úkonn mestu neprislúcha). 
obdobne v čl. 9 bode 6. je ukladanú povinnosť o~;obúm blízkym nújomcom hrobn v)·ch miest. 

Zároveťí poukazujem i na to, že na jednej strane sa v nariaclení konštatuje, že 
prevádzkovatel' pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhl'acl hrohov, hrobiek a urnových miest, 
lebo sa jedná o súkromný majetok nájomcov (čl. 9 bod 8.), na strane clruhej, pri vyhotovení 
stavby alebo pri úprave musí sa stavebník riadit .. pokynmi preváclzkovatel'a, najma pokial' ide 
o tvar, v),zclobu, rozmery a druh použitého rnateriálu (čl. 13 bod 2.), a ž.e bez súhlasu 
prevádzkovatel'a nie je prípustné odpredávať akho oclstrat'íovať vybudované stavby (zrej me 
napr. náhrobné kamene), vynášať z pohrebísk (:asti náhrobkov, hrobové ozdoby, kvety, pod. 
(čl. 13 bod 4.). Tiež právo užívat' hrobové miesto vzniká uzavrctím nájomnej zmluvy, pričom 
na základe tejto zmluvy j e dané právo zriadiť na prem~jatom mieste hrob či upravit' povrch 
miesta (urobiť míhrobok ... čl. 9 bod 5.) Preto sa zdá nadbytočn)1tn ustanovenie v čl. 13 pocl 
bodom I. Podl'a zákona o pohrebníctve prevádzkovanie pohrebnej služby, okrem iného 
zaht'·iía pochovanie ( čo je v zmysle zákona ukladanie l'udských pozostatkov alebo l'udských 



ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených l'udských 
pozostatkov alebo l'udských ostatkov rozptylom nél rozptylovej lúke alebo vsypom popola na 
vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa m6že uložiť aj na inom 
mieste), prevádzkovanie pohrebiska zahr:ňa vykopanie hrobu, preto sú body 5., 6. rozpornými 
so zákonom. Podl'a d6vodovej správy k návrhu zákona o pohrebníctve a o zmene zákona č. 
355/2007 Z.z. prevádzkový poriaclok pohrebiska musí byť cloplnený o úpravu, ako budl! 
zabezpečené podmienky vzájomnej spolupráce medzi pohrebnou službou, ktorá zabezpečuje 
pohreb a medzi prevádzkovatel'om pohrebiska zodpovedným za výkopové práce, zasypanie 
hrobu a iné. Tu ešte doclávam, že blízke osoby alebo obstarávael' pohrebu má právo . 
rozhodovat' o sp6sobe pochovania mr:tveho, vybrat' rozsah služby a subjekt na vykonanie 
týchto služieb, pričom zákon ustélnovil povinnost' umožnit' vstup preváclzkovatel'om 
pohrebných služieb na pohrebiská na účel vykonania pohrebných služieb pocll'a vole 
a objednávky obstarávatel'a pohrebu. 

Spornými sú tie ustanovenia VZN č. ll 0/20 I L ktorými mesto upravilo stavby a práce 
na pohrebisku (čl. 13). 

V zmysle čl. 18 bode I. VZN (kontrolnú činnost')- kontrolou cloclržiavania tohto 
nariaclenia sú poverení mestské zastupitel'stvo ajeho orgány, primátor mesta, hlavný 
kontrolór, mestský úrad- veclúci zamestnanci, mestská polícia. Starosta obce (primátor) 
reprezentuje obec navonok, je výkonný orgán, obecné (mestské) zastupitel'svo je normotvorn)' 
orgán, starosta obce vo vzťahu k obecnému zastupitel'stvu predstavuje rovnocenný orgán 
v štruktúre obecnej samosprávy, ktorému obecné zastupitel'stvo nemóže ukladať povinnosti. 
Obecné zastupitel'stvo je koncepčn)' orgán realizuj úci svoju pósobnosť na zasaclnutiach. 
konajúcich sa s odstupom určitých časových intct·véllov. DopÍi1am, že zákon o pohrebníctve 
upravuje orgúny dozoru na (!seku pohrehníctva. l·lor)'mi sú Úrad verejného zdravotníctva SR 
a regionálne úrady verejného zdravotníctva (§ 2'7 ;1ísm. a), b) zákona o pohrebníctvc). Pocll'ét ~ 
30 ocls. I zákona o polu-ebníctve Obec na ú:;cku pohrebníctva a) schval'uje preváclzkov)' 
poriaclok pohrehiska podl' a ~ 17 ocl s. 5 písm. a), h) nariacl'uje zrušenie pohrebiska podl' a.§ 23 
ocls. I, c) zabezpečuje v súlade s osobitn)'m predpisom 39) plnenie činností, a to I. ~ ll ocls . 
4, ~ 17 ocls. 4 písm. a), c) a:ž. j) a ods. 6. 2. ~ 18 ocls . 2, 3. ~ 19 ocls. I až 6. 4. § 23 ocls. 6 . cl) 
prcjeclnáva priestupky podl'a ~ 32. 

V čl. 18 bode 2. VZN je uváclzaná neúplná citácia zo zákonného ustanovenia. Pocll'a ~

u 32 ods. I zákona o pohrebníctvc sa priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto a) 
vykonal prehliadku mt:tveho tela a neoznámi regionálnemu úraclu vercjného zclravotníctva, že 
mr:tvy bol v čase úmrtia nakazcný nebezpečnou chorobou, b) ponúka, propaguje a informuje o 
pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadcní sociálnych služicb a na 
pracovisku úradu pre clohl'acl a v ich areáloch, c) nedoclržiava ustanovcnia preváclzkového 
poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností n{~jomcu hrobového miesta pocll'a ~ 24 písm. 
a), cl) neužíva hrobové miesto podl'a nájomnej zmluvy podl'a ~ 24 písm. b), e) neuclržiava 
prenajaté hrobové miesto v poriaclku na vlastné náklady pocll'a § 24 písm. c), f) písomne 
neoznámi prcvádzkovatel'ovi pohrebiska všetky ,t.meny úd~jov, ktoré sú potrebné na vedenie 
evidencie pocll'a § 24 písm. cl), g) ncudržiava poriadok na pohrebisku pocll'a § 24 písm. e), h) 
neclodržiava ustanovcnia preváclzkového poriaclku pohrcbiska, ktoré sa t)1kajú povinností 
návštcvníkov pocll'a § 25 písm. a), i) nezachováva clóstojnosť pohrebiska pocll'a ~ 25 písm. b). 

Vzhl'adom na vyššie uvedené, keďže podl'a mójho názoru boli porušené bore označené 
ustanoveniél Ústavy a zákonov, pocll'a § 22 ods. I písm. i) zákona o prokuratúre za účelom 
odstránenia zisteného porušenia zákona 



navrhujcm: 

Všeobecne závazné nariadenie mesta Bardejov č. ll 0/201 I o preváclzkovom poriadku 
na pohrebiskách v znení zmien a doplnkov schválených di1a 27.03.2014 zrušit' v označenej 
čas ti. 

Orgán verejnej správy je povinný o protcsle prokurátora rozhodnúť do 30 dní od 
doručenia protestu (§ 25 ods. 2 zákona o prokuratúre). 

Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskor do 90 dní ocl cloručenia protestu prokuré'ltora, nezákonný všeobecne 
závazný právny predpis zrušit', prípadne nahradit' všeobecne závazným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi 
(§ 25 ods. 3 zákona o prokuratúre). 

Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora ncvyhovie alebo mu vyhovie iba 
čiastočne, alebo v ustanovenej lehote v6bec o proteste nerozhodne, m6ž.e generitlny 
prokurátor podat' ústavnému s údu návrh na začatie konania o s(dade právnych preclpisov ( ~ 25 
ods. 4 zákona o prokuratúre). 

Pocll'a § 250zf~t Občianskeho súdneho poriaclku, ak obec alebo vyšší územný celok 
nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záv~izné nariadenie, 
m6ž.e prokurátor vo veciach územnej samospdvy podat' na súd návrh na vyslovenie nesúladu 
všeobecne závazného nariadenia so zákonom. Vu veciach pri plnení úloh štátncj správy mOž.e 
prokurátor podat' na súcl návrh na vyslovenie ne.·:úladu všcobecne závazného nariadenia aj s 
nariadenim vlády a všeobecne závaznými práynymi prcdpismi ministcrstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy. 

I "' 
I,()Jj.v 

Mgr. Andrea J:,enártovú 
námestníčka okresného prokurútora 



NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁ V ÁZNÉHO NARIADENIA MESTA BARDEJOV č ....... ./2015 O 
PREV ÁDZKOVOM PORIADKU NA POHREBISKÁCH 

Mesto Bardejov v zmysle ustanovenia § 6 ods. I zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § I8 ods. 2 zákona č. I31120 I O Z.z. o 
polu-ebníctve vydáva Všeobecne závazné nariadenie, ktorým sa schval'uje Prevádzkový 
poriadok na pohrebiskách. 

Čl. I 
ÚVODNÉ UST ANOVENIA 

1. Toto Všeobecne závazné nariadenie sa vzťahuje na tieto pohrebiská na území Mesta 
Bardejov: 

a) Mestský cintorín, Ul. Kpt. Nálepku s možnosťou pochovávania do lu-obu, hrobky, 
urnovej steny , urnového hájika alebo do vol'nej zelenej plochy (bezpomníkových 
hrobov) 

b) Cintorín sv. Michala, Ul. Partizánska s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
hrobky, 

c) Cintorín sv. Anny, Ul. Kúpel'ná s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
lu-obky, 

d) Cintorín Mihal'ov, Bardejovský Mihal'ov s možnosťou pochovávania do hrobu 
alebo hrobky, 

e) Cintorín Dlhá Lúka, Ul. Hlavná s možnosťou pochovávania do hrobu alebo 
hrobky, 

f) Cintorín Bardejovská Nová Ves, Ul. Nová s možnosťou pochovávania do hrobu 
alebo hrobky. 

Čl.2 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

I. Prevádzkovatel'om polu-ebísk uvedených v Čl. I , ods. I je Bardejovský podnik služieb 
BAPOS, mestský podnik, so sídlom na Ul. Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, 
IČO: 00619621 

2. Prevádzkovatel' polu-ebísk sa pri svojej čirmosti riadi najma zákonom, inými všeobecne 
závaznými právnymi predpismi a týmto prevádzkovým poriadkom. 



Čl. 3 
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH 

Prevádzkovanie pohrebiska zahú'í.a najmii: 

1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
2. vykonávanie exhumácie, 
3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
4. správu a údržbu pohrebiska, 
5. správu domu smútkú 
6. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

Čl.4 
POVINNOSTI PREV ÁDZKOVATEUA POHREBISKA 

1. Prevádzkovatel' pohrebiska je povinný : 

2. 

3. 

4. 

I) 

2) 

3) 

4) 

S) 

a) viesť evidenciu pohrebiska podl'a Čl. 5 
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade 

umožnit' účast' cirkví a iných osob v súlade s prejavenou vol'ou obstarávatel'a 
polu-ebu, 

c) vykonávat' exhumáciu l'udských ostatkov,1
) 

d) zabezpečit', aby hrob spÍňal požiadavky, 2
) 

e) dodržiavat' dÍžku tlecej doby,3) 

f) dodržiavať zákaz pochovávania, 4) 

g) nakladat' s odpadmi v súlade s osobitným predpisom, S) 

h) chránit' pohrebisko stavebnými a terérmymi úpravami pred zaplavením, 
i) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cermík služieb. 

Prevádzkovatel' pohrebiska je povinný prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie 
obstarávatel'a pohrebu l'udské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke 
mrtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku 
mrtveho tela. 

Prevádzkovatel' polu·ebiska je ďalej povirmý umožnit' prevádzkovatel'ovi pohrebnej 
služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podl'a rozsahu dohodnutého 
s obstarávatel'om pohrebu. Prevádzkovatel' polu·ebnej služby sa riadi prevádzkovým 
poriadkom polu·ebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným 

prevádzkovatel'om pohrebiska. 

Zmenou prevádzkovatel'a pohrebiska nesmie doj st' k narušeniu prevádzky polu-ebiska. 

§ 19 zákona č . 131 /201 O Z.z. o pohrebníctve 
§ 19 od s. I zákona č. 131 /201 O Z.z. o pohrebníctve 
§ 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
§ 20 od s. I zákona č . 131 /20 I O Z.z. o pohrebníctve 
Zákon č . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



Čl. S 
SPÓSOB VEDENIA EVIDENCIE POHREBISKA 

Evidencia pohrebiska sa člení na : 

1. Evidencia hrobových miest 
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska 

1. 

2. 

3. 

6) 

7) 

8) 

9) 

1. Evidencia hrobových miest musí obsahovat': 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej l'udské ostatky sú uložené 
v hrobovom mieste, 

b) dátum uloženia l'udských pozostatkov alebo l'udských ostatkov s uvedením 
hrobového miesta a hÍbky pochovania, 

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mltvy, ktorého l'udské pozostatky sa 
uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická 
osoba; názov obce, akje nájomcom obec, 

e) dátum uzavretia zml u vy o nájme hrobového miesta G) ( d'alej len "nájomná 
zmluva") a údaje o zmene nájomcu, 

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátumjej skončenia, 

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo polu·ebisko chránené ako národná 
kultúrna pamiatka alebo pamiitihodnosť obce podl'a osobitného predpisu ?) 

alebo či ide o vojnový hrob,8) 

h) údaje o pochovaní potrateného l'udského plodu alebo predčasne odňatého 
l'udského· plodu, 

2. Evidencia prevádzkovania polu·ebiska musí obsahovat' údaje o: 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal , 
b) zrušení polu·ebiska, 

Čl.6 
POCHOVÁ V ANIE 

ťudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. 

S l'udskými pozostatkami a s l'udskými ostatkami sa musí zaobchádzať dostojne a tak, 
aby nedošlo k olu·ozeniu verejného zdravia 9) alebo verejného poriadku. 

O tom, na ktorom pohrebisku /cintoríne/ má byť pochované telo zosnulej osoby, 
rozhoduje prevádzkovatel' pohrebiska na základe dohody s pozostalými. Platí zásada, že 
zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku /cintoríne/ v tom obvode, kde mal trvalé 
bydlisko. 

§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka. 
§ 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
Zákon č . 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch. 
§ 2 zákona č . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

JO) 

ll ) 

.Cudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovat' do 
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 
mftveho možno ihned' pochovat', to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, 
l'udské pozostatky možno pochovat' za podmienok uvedených v osobitnom predpise. 10

> 

.Cudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovat' do 
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 
mftveho možno ihned' pochovat', to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, 
l'udské pozostatky možno pochovat' za podmienok uvedených v osobitnom predpise. 10

) 

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila 
totožnost' mftveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto 
Bardejov, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, 
pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa l'udské pozostatky našli. 

Ak ideo l'udské pozostatky cudzinca, mesto Bardejov je povinné bezodkladne oznámit' 
jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej 
diplomatickej misii , alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mrtvy štátnym 
príslušníkom; ak mesto Bardejov nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej 
misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení prepravy l'udských 
pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie 
l'udských pozostatkov zabezpečí mesto Bardejov . 

.Cudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovat' 
do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v Čl. 6, bod 8. 

Ukladať l'udské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré 
zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od O °C do 5 °C. Ak doba od zistenia 
úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mftveho tela, do pochovania presiahne 14 dní 
alebo ak to vyžaduje stav l'udských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, 
ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -1 O °C, 

Pri zaobchádzaní s l'udskými pozostatkami a s l'udskými ostatkami je zakázané: 

a) upravovat' l'udské pozostatky, konzervovat' alebo balzamovat' l'udské pozostatky 
osoby alebo exhumovat' l'udské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená 
nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase 
úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mftveho a štatistické 
hlásenie o úmrtí, 

b) vystavit' l'udské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli 
viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení, 

c) vystavit' konzervované alebo balzamované l'udské pozostatky pred ich 
pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo 
balzamovanie vykonala, 

d) zaobchádzať s l'udskými pozostatkami a s l'udskými ostatkami, ktoré sú 
kontaminované rádioaktívnymi látkami, v rozpore s požiadavkami na radiačnú 
ochranu podl'a osobitného predpisu, ll ) 

e) spopolniť l'udské pozostatky osoby, ktorej totožnost' sa nezistila, 
f) zaobchádzať s l'udskými pozostatkami alebo s l'udskými ostatkami sp6sobom, 

ktorý sa dotýka d6stojnosti mftveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 

§ !56 Trestného poriadku 
§ 44 zákona č . 355/2007 Z. z 



1 O. :Cudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami, 

antraxom (slezinovou sneťou) , cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými 
vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len "nebezpečná choroba"), sa 
musia uložit' len do vzduchotesne uzatváratel'nej rakvy vybavenej nepriepustnou 
vložkou. 

ll . Pochovávat' l'udské pozostatky a l'udské ostatky len do lu·obu, ktorý spÍňa požiadavky. 12
) 

12. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dajsť k olu·ozeniu zdravia !'udí alebo 
kvality podzemnej vody, maže pochovávanie zakázat' príslušný orgán štátnej správy.13

) 

13 . Na polu·ebisku, kde je zakázané pochovávanie l'udských pozostatkov do zeme, možno 
ďalej pochovávat' iným spasobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý 
pochovávanie zakázal, s navrhovaným spasobom pochovávania súhlasí. 

Čl. 7 
SPÓSOB UKLADANIA BUDSKÝCH POZOSTATKOV A EXHUMÁCIA BUDSKÝCH 

OSTATKOV 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

12) 

13) 

Hrob na ukladanie l'udských pozostatkov musí spÍňať tieto požiadavky: 

a) hÍbka pre dospelú osobu a diet' a staršie ako 1 O rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre 
diet' a mladšie ako 1 O rokov najmenej 1,2 m, prehÍbený hrob musí mať hÍbku aspoi1 
2,2m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) rakva s l'udskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1 ,2 m. 
e) pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer 

platne a obruby urnového miesta: 0,7 m x 0,7 m a bočná vzdialenosť medzi 
obrubami jednotlivých urnových miest 0,3 m. 

Na dvojhrob a viaclu-ob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c) . 

:Cudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá 
podl' a zloženia pady musí trvat' najmenej 1 O rokov. 

Ak sa zistí , že l'udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tlecia doba sa musí primerane predÍžiť na základe výsledkov hydrogeologického 
prieskumu. 

Pred uplynutím tlecej doby sa mažu do toho istého hrobu uložit' ďalšie l'udské 
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úrovei1 naposledy pochovaných l'udských 
ostatkov a vrstva ul'ahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

§ 19 ods. I zákona č. 13 I /20 1 O Z.z. o pohrebníctve 
§ 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



6. Do hrobky je možné uložit' aj viacero rakiev s l'udskými pozostatkami alebo s l'udskými 
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu 
do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila l'udské ostatky pred hlodavcami. 

7. I.:udské ostatky je možné exhumovat' na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, 14
) 

b) žiadosť obstarávatel'a pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávatel' pohrebu už 
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávatel'om pohrebu. 

8. Žiadosť o exhumáciu podl'a odseku 7 žiadatel' podáva prevádzkovatel'ovi pohrebiska, na 
ktorom sú l'udské ostatky uložené, a musí obsahovat' : 

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o l'udské ostatky 
pred uplynutím tlecej doby, 

b) list o prehliadke m1:tveho a štatistické hlásenie o úmrtí, I S) 

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovatel'om pohrebiska, ak budú l'udské 
ostatky uložené na inom pohrebisku, 

d) identifikačné údaje prevádzkovatel'a pohrebnej služby, ktorý l'udské ostatky 
prevezte. 

9. Ak prevádzkovatel' pohrebiska žiadosti podl'a odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd. 

1 O. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 16
) 

ll. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

12. Urny s popolom zosnulých sa ukladajú na pohrebiskách do miest na to určených /urnové 
háje, steny, rozptylové )účky/ . Urny do hrobu, hrobky alebo pomníka - náhrobku sa 
ukladajú len v tom prípade, keď sajedná o uloženie do roditmého hrobu. 

Čl. S 
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA 

1. Nájomca hrobového miestaje povitmý: 

14) 

15) 

16) 

17) 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú 
povitmostí nájomcu hrobového miesta, 

b) užívat' hrobové miesto podl'a nájomnej zmluvy, 
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
d) písomne oznamovat' prevádzkovatel'ovi polu·ebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie 17
) 

e) udržiavať poriadok na pohrebisku. 

§ 156 ods. 2 Trestného poriadku. 
§ 42 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č . 538/2005 Z. z. 
§ 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z. 
§ 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131 /20 I O Z.z. o pohrebníctve 



Čl. 9 
NÁJOM MIESTA PRE HROB, HROBKU, ALEBO URNU 

1. Právo užívat' hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. IS) 

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovatel' pohrebiska prenecháva za nájomné 
nájomcovi hrobové miesto na uloženie l'udských pozostatkov alebo l'udských ostatkov. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skór ako po 
uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.19

> 

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osob viac, tá blízka osoba, ktorá 
sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatnit' 
najneskór do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

4. Prevádzkovatel' pohrebiska je povi1mý počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečit' 

prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkol'vek zásahov do hrobového miesta 
okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie 
pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovatel' 
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovat' nájomcu .. 

5. Nárok na prenajatie určitého miesta na cintoríne nie je určený . O prenajatí miesta sa 
vyhotoví písomná zmluva medzi prevádzkovatel'om pohrebiska a objednávatel'om. 
Presný plán hrobových miest na pohrebisku je uložený v kancelárii správcu a je verejne 
prístupný. Na základe tejto zmluvy v medziach určených týmto poriadkom má 
objednávatel' právo: 

a) zriadiť na prenajatom mieste lu·ob, 
b) uložit' do zeme l'udské pozostatky alebo spopolnené l'udské pozostatky a ostatky 
c) upravit' povrch miesta (urobiť nálu·obok, vysadit' kvety a pod.). 

6. Výška ceny nájmu za prenajatie miesta na pohrebisku a za osobitné služby súvisiace s 
pochovávaním sa stanovuje v súlade s platnými právnymi predpismi. 

1. 

2. 

18) 

19) 

Čl.lO 
VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY 

Prevádzkovatel' polu·ebiska je povi1mý vopred upozornit' nájomcu, že uplynie lehota, na 
ktorúje nájomné zaplatené, najnesk6r tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

Prevádzkovatel' pohrebiska je povinný vopred písomne upozornit' nájomcu na 
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šest' mesiacov predo dňom, keď sa má 
lu·obové miesto zrušit'. 

§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka 
§ 21 od s. 2 zákona č. 13 I /20 I O Z.z. o pohrebníctve 



3. Prevádzkovatel' pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b) sa pohrebisko zruší, 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

4. Ak prevádzkovatel' pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z důvodov uvedených v 
odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečit' iné hrobové miesto a na 
vlastné náklady preložiť l'udské ostatky vrátane príslušenstva lu·obu na nové hrobové 
miesto. 

5. Ak prevádzkovatel' pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z důvodov uvedených v 
odseku 3 písm. a) a b), je povilmý výpoveď nájomnej zmluvy doručit' nájemcovi 
najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má lu·obové miesto zrušit', ak mu nie je 
známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 
obvyklom na pohrebisku. 

6. Ak prevádzkovatel' pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z důvodu uvedeného v odseku 
3 písm. c), je povinný výpoveď doručit' nájemcovi najneskůr 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 pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovatel' pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z důvodu uvedeného v 
odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka 
odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovatel' pohrebiska vyzve nájomcu, aby 
najneskůr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v 
tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovatel' pohrebiska, 
ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnost', odovzdá obci, po uplynutí výpovednej 
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.20

) 

8. Ak prevádzkovatel' polu·ebiska vypovie nájomnú zmluvu z důvodu uvedeného v 
odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na 
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy 
nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovatel' pohrebiska ponechá po túto lehotu 
príslušenstvo lu·obu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, 
počas ktorého sa může nájomca prihlásiť ; po uplynutí výpovednej lehoty sa 
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 20

) 

9. Ak prevádzkovatel' polu·ebiska postupuje podl'a odsekov 7 a 8, musí zabezpečit' 

obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobu. 

1. 

20) 

Čl. ll 
ZRUŠENIE POHREBISKA 

Polu·ebisko může mesto Bardejov zrušit' až po uplynutí tlecej doby všetkých l'udských 
ostatkov uložených na pohrebisku. 

§ 135 Obč ianskeho zákonníka . 



2. Pohrebisko moze mesto Bardejov zrušit' aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v 
odseku 1 len z dovodov uvedených 4

) alebo z dovodu verejného záujmu na základe 
podnetu príslušného orgánu štátnej správy; 13

) verejný záujem musí byť riadne 
odovodnený. 

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečit' a uhradit' exhumácie a 
preloženie l'udských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 
miesto na inom pohrebisku. 

4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na: 

a) rozptylovej lúke do hÍbky 1 O cm, 
b) vsypovej lúke do hÍbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola. 

5. Nezotleté l'udské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa 
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovat' na inom pohrebisku. 

6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa 
možu zrušit' 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 pamatihodností obce, sa možu zrušit' len 
po predchádzajúcom súhlase obce. 

7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.21
) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

21) 

Čl. 12 
POVINNOSTI NÁ VŠTEVNÍKOV POHREBISKA 

Návštevníci pohrebiska sú povilmí dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku 
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov. 

Návštevníci pohrebiska sú povitmí zachovávat' dostojnosť pohrebiska. 

Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robit' hluk, fajčiť, požívat' 
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného 
priestoru (odpadové koše), vodit' a vol'ne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, 
korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch a vykonávat' iné činnosti, 

ktoré nie sú vzhl'adom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

Návštevníci polu·ebiska sú povinní chovat' sa sposobom odpovedajúcim piete miesta 
a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovatel'a 
pohrebiska. 

Na pohrebiskách je zakázané akékol'vek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými 
alebo fyzickými osobami vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska, a to aj na 
verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou rniest na 
to vyhradených prevádzkovatel'om a s jeho predchádzajúcim súhlasom. 

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov 



Čl. 13 
PODMIENKY VSTUPU PREV ÁDZKOV ATEUA POHREBNEJ SLUŽBY NA 

POHREBISKO 

1. Prevádzkovatel' pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej 
služby podl'a rozsahu dohodnutého s obstarávatel'om pohrebu, za účelom prepravy 
l'udských pozostatkov a l'udských ostatkov, prenosom rak vy a pochovania l'udských 
pozostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia spopolnených l'udských 
pozostatkov alebo l'udských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke, alebo uloženia 
urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta. 

2. Prevádzkovatel' pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dóvodov uvedených v Čl. 13 
ods. 1 tohto VZN len s písomným povolením prevádzkovatel'a pohrebiska. Povolenie 
vydáva prevádzkovatel' pohrebiska nájomcovi hrobového miesta, do ktorého budú 
l'udské pozostatky alebo l'udské ostatky pochované. 

3. Prevádzkovatel' pohrebnej služby je povitmý dodržať ustanovenia prevádzkového 
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený 

prevádzkovatel'om pohrebiska. 

Čl. 14 
CENNÍK SLUŽIEB 

1. Súčasťou prevádzkového poriadku je Cenník služieb, ktorý tvorí neoddelitel'nú prílohu 
č.1 tohto VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách. 

Čl. 15 
SPÓSOB NAKLADANIA S ODPADMI 

1. Prevádzkovatel' pohrebiska zabezpečuje nájomcom a návštevníkom na zber odpadu 
zberné nádoby, ktoré pravidelne vyváža. 

2. Nájomcovia a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest (zvyšky 
kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety) do zberných nádob 
na to určených, ktoré sú rozmiestnené na pohrebiskách. 

3. Do zberných nádob je zakázané vhadzovať stavebný odpad, suť, zvyšky kameňa alebo 
iný odpad vznikajúci pri kamenárskych a stavebných prácach. 

Čl. 16 
VSTUP VEREJNOSTI NA POHREBISKÁ 

1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné v ročnom období: 

a) od Ol. 4. do 15.10. denne od 8.00 hod. do 22.00 hod. 
b) od 16.1 O. do 31. 3. denne od 8.00 hod. do 18.00 hod. 



c) Prevádzkovú dobu v čase zvýšenej návštevnosti pohrebísk (1.11. - 8.11.) móže 
prevádzkovatel' pohrebiska upravit'. 

d) Prevádzkovatel' pohrebiska móže v osobitných prípadoch obmedziť prístup 
verejnosti. 

2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v sprievode dospelých osob. 

3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez 
osobitného upozornenia polu·ebisko opustit'. 

4. S motorovými vozidlami, alebo povozmi možno na pohrebisko vchádzať len so 
súhlasom prevádzkovatel'a polu·ebiska. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

23) 

Čl. 17 
KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne závazného nariadenia vykonáva, Mestská 
polícia mesta Bardejov a poverení zamestnanci mesta. 

Priestupku na úseku polu·ebníctva podl'a § 32 zákona č. 131 /201 O Z.z. o polu·ebníctve sa 
dopustí ten, kto: 

a) vykonal prehliadku mftveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva, že nu:tvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, 

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, 
v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohl'ad a v ich areáloch, 

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 
povinností nájomcu hrobového miesta podl'a § 24 písm. a), 

d) neužíva hrobové miesto podl'a nájomnej zmluvy podl'a § 24 písm. b) 
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podl'a § 24 

písm. c) 
f) písomne neoznámi prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podl'a § 24 písm. d), 
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podl' a § 24 písm. e ), 
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku poluebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov podl'a § 25 písm. a), 
i) nezachováva dóstojnosť pohrebiska podl' a § 25 písm. b ). 

Za priestupky podl'á odseku 2 možno uložit' pokutu v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 
a 4 zákona č. 131/201 O Z. z. o pohrebníctve. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na 
závažnost', spósob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch?3 l 

Priestupky podl'a odseku 2. prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je 
príjmom rozpočtu obce. 

Zákon S lovenskej národnej rady č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



Čl. 19 
ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA 

l o Dňom účinnosti tohto Všeobecne závazného nariadenia sa zrušuje Všeobecne závazné 
nariadenie Čo ll 0/20 ll o prevádzkovom poriadku na pohrebiskácho 

20 Toto Všeobecne závazné nariadenie, vrátane príloh čo 1 a 2, bolo schválené MsZ dňa 
00000000 0000 a nadobúda účinnost' 150 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Bardejov, t.j o 00 00 00 . 00 00 00 00 00 00 o 

MUDr. Boris HANUŠČAK 
primátor mesta 



PRÍLOHAč.l 

Tab. č. 1 
Cenník poskytovaných služieb 

P.č. Názov poskytnutej služby 
Cena bez DPH Cena s 

DPH 20% DPH 

I. Kopanie jednohrobu 45 ,22 9,04 54,26 

2. Kopanie dvojhrobu na seba 56,52 11 ,30 67,82 

3. Kopan ie jednohrobu pre di eťa 24,70 4,94 29,64 

4. 
Ch lad .zar.za každý započatý de1'1 do 48 h I I de1'1 4,97 0,99 5,96 

Ch lad.zar.za každý započatý de1'1 nad 48h I I de1'1 5,97 1,19 7,16 

5. Kopanie hrobky a odvoz zeminy 57,26 11 ,45 68,71 

6. Kopanie dvojhrobky a odvoz zemi ny 84,15 16,83 100,98 

7. 
Otvorenie a zatvoren ie hrobky 13,83 2,77 16,60 

Otvorenie a zatvorenie hrobky v S I N 20,75 4, 15 24,90 

8. 
Uloženie do hrobu 5,93 1, 19 7, 12 

Uloženie do hrobu v S I N 8,90 1,78 10,68 

9. 
Formovan ie hrobu dospelého 1,66 0,33 1,99 

Formovanie hrobu dospelého v S I N 2,49 0,50 2,99 

10. 
Formovanie hrobu detského 0,83 0,17 1,00 

Formovan ie hrobu detského v S I N 1,24 0,25 1,49 

ll. 
Výzdoba hrobovej jamy 3, ll 0,62 3,73 

Výzdoba hrobovej jamy v S I N 3,89 0,78 4,67 

12. 
Výsluha 2,37 0,47 2,84 

Výsluha v S I N 3,56 0,7 1 4,27 

13. Dohoda 1,98 0,40 2,38 

14. 
Obradná sie1'1 8,40 1,68 10,08 

Obradná sie1'1 v S I N 10,50 2, 10 12,60 

15 . 
Dekorácia 1,98 0,40 2,38 

Dekorácia v S I N 2,48 0,50 2,98 

16. 
Ozvučenie 0,96 0, 19 I , 15 

Ozvučenie v S I N 1,20 0,24 1,44 

17. 
Návšteva I I hod 6,87 1,37 8,24 

Návšteva v S I N I I hod 8,59 1,72 10,3 1 

18. Katafa lk - použitie 7,9 1 1,58 9,49 

19. Pojazdný katafalk 5,93 1, 19 7,12 

20 . Poplatok za vodu 9,63 1,93 ll ,56 



21. Poplatok za odvoz odpadu I rok 4,93 0,99 5,92 

22. Vybavenie krematória 1,40 0,28 1,68 

23. Vybavenie smútočného oznámenia 1,66 0,33 1,99 

24 . Vybavenie pohr. obradu na FÚ a MsÚ 3,32 0,66 3,98 

25. 
Základný poplatok - vstup 3,82 0,76 4,58 

Základný poplatok - vstup v S I N 4,78 0,96 5,74 

26. Poplatok za el. energiu - jednohrob 2,08 0,42 2,50 

27. Poplatok za vodu - jednohrob 2,75 0,55 3,30 

28 . Poplat. za e l. energiu - dvojhr. vedl'a seba 4,20 0,84 5,04 

29. Poplatok za vodu - dvojhr. vedl'a seba 5,54 1 ' 11 6,65 

30. Poplat. za el. energiu - dvojhr. nad seba 2,08 0,42 2,50 

31. Poplatok za vodu - dvojhr. nad seba 2,75 0,55 3,30 

32. Poplat.za el. energiu - jednohrob detský 1,02 0,20 1,22 

33. Poplatok za vodu - jednohrob detský I ,35 0,27 1,62 

34. Nosenie rakvy k hrobu dospelého 14,94 2,99 17,93 

35. Nosenie rakvy k detskému hrobu 3,73 0,75 4,48 

36. Sprievod 2,49 0,50 2,99 

37. Predaj miesta v urnovej stene 122,82 24,56 147,38 

38. Otvor. a zatvor. urn. steny a ulož. urny 6,22 1,24 7,46 

39. 
Preprava 1 1km 0,45 0,09 0,54 

Preprava v S I N 11 km 0,68 0,14 0,82 

40. Čakacia doba /15 min 0,95 o, 19 1,14 

Čakacia doba v S I N 115 min 1,43 0,29 1,72 

41. 
Nakladanie do rakvy 2,07 0,41 2,48 

Nakladanie do rakvy v S I N 2,59 0,52 3, ll 

42. Nakl. do rakvy a prenos do DS 4, 15 0,83 4,98 

Nakl. do rakvy a prenos do OS v S/N 5, 19 1,04 6,23 

43 . Holenie 1,66 0,33 1,99 

Holenie v S I N 2,08 0,42 2,50 

44. Obliekanie 8,30 1,66 9,96 

Obliekanie v S I N 10,38 2,08 12,46 

45 . Nápis na stuhu 1,66 0,33 1,99 

46 . Nápis na kríž 0,87 0, 17 1,04 

V prípade poskytovania služieb na pohrebisku vo sviatok, platí cena za službu ako v S I N. 
V prípade výkopu hrobky, dvojhrobky, jednohrobu, dvojhrobu a detského jednohrobu vo sviatok, S a 
N sa pripočítava k zák ladnej sadzbe 50 %-ný príplatok. 



Tab. č. 2 
c 'k 1 , . enm pre na.Jmu h b , h . t ro ovyc m1es 

NÁJOM 
OBNOVA 

P.Č. DRUH HROBOVÉHO MIEST A NAlOROKOV 
NÁJMU 

NAlOROKOV 
(€) 

(€) 

:> Mestský cintorín 

I. Jedno samostatné hrobové miesto 70,00 80,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 65 ,00 76,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 20,00 22,00 

4. Jedno miesto v urnovej stene 20,00 20,00 

5. Jedno miesto v urnovom hájiku 20,00 20,00 

:> Cintodn sv. Michala, cint. sv. Anny 

I. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

:> Cintorín Dlhá Lúka 

I. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

:> Cintorín Mihal'ov 

I. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45 ,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

:> Cintodn Baa·dejovská Nová Ves 

I. Jedno samostatné hrobové miesto 40,00 50,00 

2. Jedno hrobové miesto v rámci dvojhrobu 37,00 45 ,00 

3. Jedno detské hrobové miesto 17,00 22,00 

Tento materiál obsahuje 22 strán textu. 


