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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 (ďalej len zákona o pohrebníctve) vydáva toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 114/2016,  

KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

POHREBISKA MESTA LEOPOLDOV 

 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov tvorí prílohu č. 1 k VZN č. 

114/2016. 

 

 

Článok I. 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. VZN č. 114/2016 bolo schválené nariadením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove 

č. N/17/2016/2 zo dňa 20.06.2016. 

2. Dňom účinnosti VZN č. 114/2016 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 83/2011 

Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Leopoldov nariadením č. N/5/2011/1 dňa 09. 05. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

primátorka mesta Leopoldov 
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Príloha č. 1 k VZN č. 114/2016 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 

MESTA LEOPOLDOV 
 

 

Článok I. 

Identifikačné údaje 

 

Zriaďovateľ pohrebiska:  Mesto Leopoldov 

Prevádzkovateľ pohrebiska:  Mesto Leopoldov 

     Hlohovská cesta 104/2 

     920 41  Leopoldov 

IČO:      00312703 

Osvedčenie o získanom vzdelaní: č. 0581/1724/2006/45/4, číslo protokolu 1139/2011/SNV 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko zriadené na parcelách č. 2578/1 vo 

výmere 11446 m2 a 2577/1 vo výmere 7540 m2.  

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje: 

a) rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku, 

b) povinnosti opatrovateľov hrobových miest, 

c) povinnosti prevádzkovateľa, 

d) informácie o sprístupnení pohrebiska verejnosti, 

e) spôsob evidencie pohrebiska, dĺžku tlecej doby,  

f) spôsob a nakladanie s odpadmi, 

g) podmienky vstupu na pohrebisko, 

h) monitorovanie verejného priestranstva, 

i) cenník  služieb. 

 

 

 

Článok III. 

Zriadenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko je v prevádzke a aktívne sa doň pochováva od 01.01.1974. Dom smútku 

bol vybudovaný v roku 1971 a prístavba k nemu v roku 1983. Dom smútku má 

pridelené súpisné  a orientačné číslo 972/1.  

2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

a) Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska  správu a údržbu 

pohrebiska, správu márnice a domu smútku, správu a údržbu komunikácií 

a zelene, spravovanie kamerového systému.  
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b) Výkop jamy, zasypanie hrobu, vykonanie exhumácie, vykoná poverená pohrebná 

služba, ktorú si vybral obstarávateľ pohrebu/exhumácie.  

3. Pochovávanie na pohrebisku je možné do hrobu (jednohrob, jednohrob prehĺbený, 

dvojhrob, dvojhrob prehĺbený, trojhrob, trojhrob prehĺbený), urny a detského hrobu. 

4. Pohrebisko má dom smútku vybavený chladiarenským zariadením – presklenený 

jednomiestny katafalk a dvojmiestny chladiaci box. 

5. Dom smútku je členený  na miestnosť pre katafalk a rozlúčkovú sálu. V zadnej časti 

sú prevádzkové miestnosti pre organizátorov pohrebu,  miestnosť s náradím pre výkon 

práce spojenej s pochovávaním a sociálne miestnosti. V deň rozlúčky s nebohým sú 

k dispozícii sociálne miestnosti pre pozostalých. Kľúče od zadných miestností má 

poverený zamestnanec a prevádzkovateľ. 

6. Dom smútku je prístupný v deň konania rozlúčky po dohode s pozostalými 1 hodinu 

pred rozlúčkou. Prevádzkovateľ umožní blízkym rozlúčenie pri otvorenej rakve, 

výnimkou je úmrtie na infekčnú chorobu, silné poškodenie tela (zohavenie) alebo pri 

pokročilom štádiu rozkladu tela. Súhlas na pochovanie udáva ohliadajúci lekár, 

prokurátor, vyšetrovateľ alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

 

Článok IV. 

Rozsah služieb poskytovaných  na pohrebisku 

 

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o pohrebníctve: 

1. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska viesť evidenciu hrobových miest (ďalej len HM)  

2. Viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska.  

3. Dohliadať na to, aby HM spĺňalo rozmery stanovené zákonom o pohrebníctve.  

4. Dodržiavať dĺžku tlecej doby.  

5. Dodržiavať zákaz pochovávania. 

6. Uzatvárať zmluvy o prenájme hrobových miest s obstarávateľmi pohrebu (alebo 

rozlúčky pred kremáciou), blízkymi a príbuznými zomrelého a dodržať podmienky 

výpovednej lehoty pri zrušení HM. 

7. Zverejniť cenník poplatkov za prenájom HM. 

8. Upozorňovať opatrovateľa HM o nesplnení podmienok užívania HM. 

9. Zabezpečiť vzhľad a poriadok cintorína údržbou verejnej zelene, čistotu, údržbu 

plota, úpravu chodníkov, osvetlenia, rozhlasu, dodávky vody prostredníctvom 

verejného vodovodu, odvoz odpadu, zabezpečiť funkčný kamerový systém, 

technické vybavenie a zariadenie domu smútku a márnice. 

10. Umožniť vstup pohrebnej službe, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

podľa § 26 ods. 1 zákona o pohrebníctve, ktorú si pozostalý vybral, na vykonanie 

služieb spojených s pohrebom v rozsahu dohodnutom s obstarávateľom pohrebu, 

najneskôr do 24 hodín od úmrtia. V prípade dní pracovného pokoja zapožičia 

kľúče od domu smútku prevádzkovateľom poverený pracovník 

11. Prevádzkovateľovi je pohrebná služba povinná pred začatím prác na kopaní hrobu 

na pohrebisku požiadať mesto o určenie miesta na  vykopanie hrobu. Súčasťou 
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ohlásenia pohrebného obradu je zapožičanie domu smútku a ohlásenie potrebných 

údajov pre evidenciu hrobových miest.  

12. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska , 

plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným mestom. 

13. Písomne informovať opatrovateľa HM o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú 

bolo nájomné za hrobové miesto zaplatené,  

14. Písomne informuje o dátume ku ktorému sa má pohrebisko rušiť a túto informáciu 

zverejniť na informačnej tabuli na pohrebisku.  

15. Prevádzkový poriadok zverejniť na informačnej tabuli na pohrebisku, 

16. Prevádzkovateľ prevádzkuje pohrebisko a stará sa o vonkajší vzhľad a poriadok 

cintorína, zabezpečuje údržbu verejnej zelene, čistotu, údržbu plota, úpravu 

chodníkov, osvetlenia, rozhlasu, dodávky vody prostredníctvom verejného 

vodovodu, odvoz TKO, zabezpečuje funkčný kamerový systém, technické 

vybavenie a zariadenie domu smútku a márnice. 

 

Článok V. 

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia 

 

1. Pochovávanie ľudských pozostatkov sa vykonáva pohrebnou službou, ktorú si vyberie 

opatrovateľ HM (obstarávateľ pohrebu pri novom HM) pohrebu  súlade s určenými 

rozmermi HM špecifikovanými v zákone o pohrebníctve pre dospelého a pre dieťa. 

2. Oznámenie o úmrtí a výber pohrebnej služby môže vykonať oslovená pohrebná služba 

alebo opatrovateľ hrobového miesta u prevádzkovateľa pohrebiska bezodkladne. 

Oznámi i veľkosť hrobového miesta: jednohrob, jednohrob prehĺbený, dvojhrob, 

dvojhrob prehĺbený, trojhrob, trojhrob prehĺbený, detský hrob či urnové miesto.  

3. V prípade, že sa jedná o existujúci hrob, opatrovateľ HM sa preukáže zmluvou 

o prenájme hrobového miesta, prípadne Listom o prehliadke zosnulých, pochovaných 

v hrobovom mieste. Ak sa jedná o výkop nového hrobového miesta, pohrebná služba 

ohlási prevádzkovateľovi svoj úmysel vykopať hrob. Prevádzkovateľ určí prvé voľné 

miesto, ktoré nasleduje. V deň ohlásenia úmrtia prevádzkovateľ vydá zmluvu o nájme 

HM a vyrúbi opatrovateľovi poplatky za 10 ročný nájom podľa typu HM a za 

prenájom domu smútku. V prípade, že úmrtie ohlási pohrebná služba a pozostalí 

nebudú v kontakte s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ zašle zmluvu o nájme 

hrobového miesta, šek na úhradu nájomného a šek za zapožičanie DS poštou na adresu 

opatrovateľa hrobového miesta, či obstarávateľa pohrebu. 

Pri pochovávaní musia byť dodržané rozmery hrobového miesta:  

JAMA : 

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; 

b)  prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m; 

c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody; 

d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; 

e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m; 
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DOBA ULOŽENIA a EXHUMÁCIA: 

f)  ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, 

ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov, ak sa zistí, že ľudské 

ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí 

primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu; 

g) 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; 

h) ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz  sudcu, prokurátora, na žiadosť 

opatrovateľa HM (obstarávateľa pohrebu), alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ 

pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

Žiadosť o exhumáciu podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú uložené 

a musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona o pohrebníctve; 

i)  ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa predchádzajúcej vety nevyhovie, 

rozhodne o nej súd; 

j)  na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitné ustanovenie 

zákona o pohrebníctve 

k)  náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.  

ROZMERY A TVAR EPITAFNEJ DOSKY A ROZOSTUPY MEDZI 

HROBAMI A URNOVÝMI MIESTAMI: 

l) Urna: maximálne rozmery epitafnej dosky výška 0,50m  x šírka  0,5 m, 

vybetónované dno 0,50 x 0,50 m.  Rozostup (chodník) medzi urnovými miestami 

0,30 m. 

m) Detský hrob: výška 1,20 m. rozostup (chodník) medzi detskými miestami 0,30 m. 

n) 1,2,3-hrob – maximálna výška epitafnej dosky 2,0 m. Rozostupy medzi hrobmi sú 

0,30 m. 

o) Ďalšie náležitosti spojené s ukladaním ľudských pozostatkov a exhumáciou 

ľudských ostatkov sa riadi ust. § 19 zákona o pohrebníctve.  

4. Obstarávateľ (Opatrovateľ hrobového miesta) môže hrobové miesto upraviť spôsobom 

obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.  

K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (napríklad: základy, obruba, 

pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný 

predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri realizácii stavby na prenajatom 

hrobovom mieste je opatrovateľ povinný riadiť sa podmienkami stanovenými 

prevádzkovateľom pohrebiska, najmä dodržiavať rozmery a tvar stavby, druh 

použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu 

pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci.  

 

Článok VI. 

Nájomná zmluva 
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1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po 

uplynutí tlecej doby, má písomnú formu, uzatvára sa na obdobie 10 rokov od prvého 

pochovania do HM. Počas doby prenájmu nie je možné meniť veľkosť HM; 

z dvojhrobu na  jednohrob a podobne.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí počas trvania nájomnej zmluvy prístup k HM a 

zdrží sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné 

zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravenom zásahu je prevádzkovateľ 

pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu 

3. V prípade úmrtia opatrovateľa HM, má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 

zmluvy osoba blízka opatrovateľovi. Ak je takých osôb viac, prednosť má tá osoba, 

ktorá sa prihlásila ako prvá. Svoje právo možno uplatniť do 1 roka po úmrtí 

pôvodného nájomcu.  

4. Postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy k HM, za ktoré bolo 

zaplatené nájomné, môže vykoná nájomca v prospech inej osoby len s písomným 

súhlasom prevádzkovateľa.  

 

Článok VII. 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ oznámi opatrovateľovi HM najneskôr 3 mesiace vopred, že plynie 

lehota, na ktorú má uhradené nájomné. 

2. Prevádzkovateľ oznámi opatrovateľovi najmenej 6 mesiacov predo dňom, kedy sa 

má hrobové miesto zrušiť, že vypovedáva nájomnú zmluvu. 

3. Zrušenie hrobových miest sa riadi zákonom o pohrebníctve. 

4. Hrobové miesto bude zrušené najmä ak opatrovateľ neuhradí nájomné na 

nasledujúce obdobie, ak sa pohrebisko ruší alebo nastali iné závažné okolnosti, 

ktoré znemožňujú trvanie nájmu HM. 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

 

Povinnosti opatrovateľa HM:  

a) Opatrovateľ HM je povinný na vlastné náklady udržiavať HM v riadnom stave: 

odburinením, udržiavaním čistoty jeho okolia, vrátane očisťovania od nánosov. 

Pomníky musia byť osadné tak, aby neohrozovali  iných návštevníkov pohrebiska 

alebo okolité  HM. 

b) Pri užívaní HM nesmie opatrovateľ žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými 

ostatkami. S urnami s popolom môže opatrovateľ manipulovať a ukladať ich na 

pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa.  

c) Oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov na vedenie 

evidencie hrobových miest.  

d) Opatrovateľ nesmie na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať 

lavičky a vykonávať iné úpravy. Opatrovateľ má povinnosť osádzať pomníky tak, 
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aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby. V prípade, že 

príslušenstvo HM ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, zdravie, životy 

alebo majetok ďalších osôb, je opatrovateľ HM povinný bez zbytočného odkladu 

zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve 

prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo 

HM tak, aby bola zaistená bezpečnosť a to na náklady a riziko opatrovateľa HM. 

e) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu existujúcej 

stavby (napr. hrobu, náhrobku, rámu či epitafnej dosky) je opatrovateľ povinný 

požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Tento súhlas nenahrádza povolenie 

(súhlas) orgánov podľa osobitných právnych predpisov. 

g) Pri vybudovaní stavby alebo inej úpravy na cintoríne je povinný opatrovateľ   

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery alebo druh 

použitého materiálu. 

h) Po ukončení prác je opatrovateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady odstránenie       

prebytočného stavebného materiálu a vyčistenie okolia, na ktorom sa zrealizovala 

stavba. 

i)  Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je 

opatrovateľ povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi. 

Opatrovateľ HM nesmie odkladať časti príslušenstva HM na iné HM alebo ich 

opierať o susedné príslušenstvo hrobu. 

j)  Opatrovateľ hrobového miesta je povinný ohlásiť prevádzkovateľovi  pohrebiska 

všetky plánované práce, telefón: 033 734 2207, 033 734 2388, e-mail: 

matrika@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.  

k) Pohrebné a kamenárske firmy, ktoré poskytujú svoje služby opatrovateľom HM, 

zabezpečia odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a zvyšky z príslušenstva 

hrobových miest na vlastné náklady.  

 

 

Článok IX. 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový 

poriadok a pokyny prevádzkovateľa. 

2. Odpad zo spálených sviečok, zvyšky kvetov a vencov vhadzovať do kontajnerov 

umiestnených v areáli cintorína, pri oboch vchodoch. Iný odpad alebo stavebný 

odpad, pohrebné služby a kamenárske firmy, sú povinné zlikvidovať na vlastné 

náklady a uložiť ho na skládke odpadu. 

3. Vstup osôb so psom nie je povolený. Je zakázané vstupovať na bicykli, kolobežke 

a kolieskových korčuliach.   

4. Je zakázaný vjazd motorovými vozidlami. Vjazd motorovým vozidlom je 

povolený len v prípade realizácie stavebných prác na dovoz a odvoz materiálu, pri 

mailto:matrika@leopoldov.sk
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doprave osoby so zníženou pohyblivosťou, pri zabezpečení údržby pohrebiska 

a domu smútku, za účelom vývozu kontajnerov a v prípade dovozu zomrelého. 

5. Návštevníci sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nerobiť 

hluk, nefajčiť, nepožívať alkoholické a omamné látky, nepoškodzovať pomníky, 

zeleň, objekty a zariadenia, nepúšťať prenosné nosiče zvuku, nezakladať oheň, 

nepáliť trávu a odpad. 

6. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť. 

 

Článok X. 

Vstup na pohrebisko 

 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti v čase od 8:00 h do 21:00 h. V termíne od 25. 10. 

do 9. 11. je pohrebisko prístupné verejnosti v čase od 8:00 h do 22:00 h. 

Prevádzkovateľ môže z dôvodov vhodných osobitného zreteľa dočasne zakázať alebo 

obmedziť prístup verejnosti na cintorín, a to v prípade kalamity, poľadovice 

a podobne.  

 

Článok XI. 

Plán a evidencia hrobových miest 

 

1. Spôsob ukladania ľudských ostatkov sa riadi zákonom o pohrebníctve. Ukladať 

ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím 

prevádzkovateľa. 

2. Na mestskom pohrebisku sa ukladajú ľudské ostatky do týchto typov hrobových 

miest: 

Jednohrob, jednohrob prehĺbený, dvojhrob, dvojhrob prehĺbený, trojhrob, trojhrob 

prehĺbený, urnové miesto, detský hrob. Iné typy hrobových miest nie sú povolené. 

Rozmery hrobov sú v zmysle § 19 zákona o pohrebníctve. 

3. Na pohrebisku sú umiestené pamätné miesta, symbolické hroby (pietne miesto 

venované pamiatke nespravodlivo stíhaných v ÚVTOS a podobne) a ekumenické 

symboly (cirkevný kríž, božia muka a podobne). 

4. Plán hrobových miest je delený na sekcie: 

A – sekcia za domom smútku, v ktorej sa nachádzajú najstaršie hrobové miesta, 

vrátane tých, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho cintorína na Hlohovskej ceste 

v Leopoldove.  

B – v sekcii sú detské hroby v dvoch radoch a hroby dospelých zomrelých. 

C, D, E, F – sú to hroby dospelých, kam sa už z nedostatku voľných miest 

nepochováva. 

5. V roku 2014 a 2015 bolo vykonané rozšírenie plochy pohrebiska o sekcie: H, I, J.  Do 

novej sekcie – H – sa začalo pochovávať 31.07.2015. 

6. Prílohu k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Mesta Leopoldov tvorí Plán 

sekcií pohrebiska. 

7. Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na 

pohrebisku je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať o to, aby jeho činnosťou 
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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.  

8. Evidencia pohrebiska je vedená v zmysle zákona o pohrebníctve prevádzkovateľom. 

Vedie sa na v kartách hrobových miest v printovej podobe i počítačovým 

spracovaním. 

 

Článok XII. 

Poskytovanie pohrebných služieb na pohrebisku 

 

1. Poskytovanie  pohrebných služieb na pohrebisku môže pohrebná služba, ktorá má 

oprávnenie na výkon pohrebnej služby a vydané osvedčenie na prevádzkovanie 

pohrebníctva a pohrebnej služby, na základe osobného výberu opatrovateľa HM či 

obstarávateľa pohrebu. 

 

Článok XIII. 

Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Opatrovateľ HM alebo objednávateľ pohrebu má právo zvoliť si pohrebnú službu, 

ktorá uskutoční práce súvisiace s pohrebom zosnulého.  

2. Každá pohrebná služba je povinná oboznámiť sa s obsahom Prevádzkového poriadku 

pohrebiska Mesta Leopoldov a plánom určeným na pochovávanie, ktorý je prístupný u 

prevádzkovateľa. 

3. Pohrebná služba je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi vstup do 

pohrebiska, termín uloženia zosnulého do domu smútku, termín výkopu jamy. 

4. Poskytovateľ pohrebných služieb je povinný: 

a) zabezpečiť výkop hrobového miesta,  

b) ukladať rakvy s telesnými pozostatkami alebo telesnými ostatkami do hrobového 

miesta,  

c) vykonať zasypanie hrobového miesta, navŕšenie hrobu a jeho úpravu,  

d) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami alebo telesnými ostatkami v 

urnách do hrobových miest,  

e) zabezpečiť vykonanie rozlúčkového obradu v dome smútku a nad hrobom podľa     

objednávky opatrovateľa HM či obstarávateľa pohrebu 

f) po ukončení rozlúčkového obradu uviesť okolie hrobu do pôvodného stavu,  

g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,         

tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok Regionálneho    úradu 

verejného zdravotníctva; 

5. Vybudovanie obruby hrobu, položenie náhrobného pomníka, záhlavného pomníka,  

epitafnej dosky na urnové miesto vrátane ich príslušenstva je možné len po          

predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa. 

 

Článok XIV. 

Režim údržby,  čistoty a dezinfekcie 
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1. Spôsob a frekvencia upratovania: 

A) Každá pohrebná služba po skončení obradu je povinná vykonať dezinfekciu použitého 

chladiaceho zariadenia alebo použitého katafalku v požičanom dome smútku a potom 

odovzdať kľúče prevádzkovateľovi, či poverenému zamestnancovi prevádzkovateľom.  

B) Dekontaminácia plôch a chladiacich zariadení, zariadení pre osobnú hygienu sa 

vykonáva postupmi s rôznym stupňom účinnosti: 

- Sociálne miestnosti podľa potreby, minimálne po každej pohrebnej rozlúčke. 

Pomôcky: handry, kefy, kartáče sa po skončení prác vyčistia a usušia. Detergenty: 

saponáty. Dezinfekcia sa vykonáva vždy po skončení rozlúčky, po vyskladnení 

použitého chladiaceho zariadenia prostriedkami SAVO a Chloramín B, prípadne 

iného vhodného prostriedku. 

- Poverený pracovník musí dodržať správnu (predpísanú) koncentráciu 

dezinfekčného prostriedku, ktorý rozriedi podľa návodu. Dezinfekcia sa pripravuje 

pred použitím vždy čerstvá, pretože starnutím klesá účinnosť dezinfekčného 

účinku.  

- Postup je mechanicky očistiť a potom nasleduje  vlastná dezinfekcia. Pred tým 

treba odstrániť všetky hrubé nečistoty. Dodrží sa doba pôsobenia dezinfekcie. 

 

Článok XV. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Prevádzkovateľ rozmiestnil na pohrebisku 1100 litrové kontajnery na odpad. 

Vyvážanie odpadu je zabezpečené zmluvnou firmou v rámci vývozu komunálneho 

odpadu v 2 týždňových cykloch.  

2. V čase kosenia trávy, orezu stromov alebo údržby plochy pohrebiska prevádzkovateľ 

zabezpečuje odstránenie odpadu prostredníctvom veľkoobjemových  kontajnerov 

pristavených iba na tento účel až po dobu skončenia výkonu práce. Odpad z týchto 

kontajnerov bude uložený na skládku odpadu so zazmluvneným partnerom.  

3. Odvoz drobného stavebného odpadu na najbližšiu skládku odpadu zabezpečí každý 

opatrovateľ HM na vlastné náklady. 

 

Článok XVI. 

        Cenník 

   služieb poplatkov spojených s prenájmom a službami domu smútku 

 

1. Sadzba za prenájom hrobového miesta na 10 rokov: 

 

Jednohrob: 15,-- € (obyčajný aj prehĺbený) 

Dvojhrob: 25,-- € (obyčajný aj prehĺbený) 

Trojhrob: 40,-- €  (obyčajný aj prehĺbený) 

Detský hrob:   5,-- €  

Urna: 10,-- €   
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2. Prenájom domu smútku a služby spojené s pohrebom: 30,-- €/1 pohreb.  

 

 

Článok XVII. 

Monitorovanie  verejného priestranstva 

 

1. Prevádzkovateľ monitoruje priestor pohrebiska stacionárnymi  kamerami 

umiestnenými v areáli, ktorý je riadne označený ako monitorovaný. 

2. Záznam slúži výlučne na služobné účely a pre orgány činné v trestnom konaní.  

 

Článok XVIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov tvorí prílohu č. 1 k VZN č. 

114/2016. 

2. Prílohu k  Prevádzkovému poriadku pohrebiska tvorí Plán sekcií pohrebiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


