
Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2022, ktorým sa mení príloha č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2016, ktorým sa schvaľuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o pohrebníctve) vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie.

§1

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2016, ktorým sa schvaľuje 
prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov (ďalej len „príloha“) sa týmto všeobecne 
záväzným nariadením mení nasledovne:

1. V ČI. V. sa mení ustanovenie ods. 3 písm. a), pričom písm. a) znie: „ a) hĺbka pre dospelú 
osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov 
najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 
0,7 m;“.

2. V ČI. V. sa mení ustanovenie ods. 3 písm. e), pričom písm. e) znie: „ e) rakva s ľudskými 
pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m, ak 
ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo 
výške 0,7m;“.

3. V ČI. VI. sa mení ustanovenie ods. 3. pričom ods. 3. znie: „3. V prípade úmrtia 
opatrovateľa hrobového miesta, má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy 
osoba blízka opatrovateľovi. Ak je blízkych osôb viac, prednosť má tá blízka osoba, ktorá 
doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj 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.“

4. V ČI. VIII. sa mení ustanovenie písm, j) pričom písm. j) znie: ,j) Opatrovateľ hrobového 
miesta je povinný ohlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky plánované práce, telefón: 
033/2852714, 033/2852711, e-mail: podatelna@leopoldov.sk, že má v úmysle vykonať: 
opravu príslušenstva hrobového miesta alebo iný druh prác firmou, názov firmy, jej sídlo, 
kontakt na konateľa a termín realizácie prác.“
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5. Ostatné ustanovenia prílohy zostávajú bez zmeny.

§2

1. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 
21. 02. 2022, nariadením číslo N/33/2022
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