Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
nesk. predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019 (ďalej len „VZN“)
ktorým sa ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2011 v znení VZN č. 3/2013 o prevádzkovaní
pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá a
ktorým sa určuje metodika prevádzkovania pohrebiska v obci Dolná Krupá

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 7. júna 2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 16. júla 2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 31. júla 2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá
_________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
o prevádzkovaní pohrebiska v obci Dolná Krupá

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto VZN sa stanovuje pôsobnosť obce, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami,
s prevádzkovaním pohrebnej služby a pohrebiska.
Článok 2
Vysvetlenie základných pojmov
Podľa ust. § 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení nesk. predpisov sa aj pre účely tohto VZN
používa nasledovné vysvetlenie právnych pojmov:
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti
po pochovanie,
d) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na
verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom
na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na
pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
e) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,
f) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,
g) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
h) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny,
i) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo
ľudskými ostatkami do zeme,
j) 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,
k) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s
údržbou hrobového miesta.
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Článok 3
Pohrebisko
1. Pohrebisko t. j. cintorín označovaný ako nová časť a stará časť v obci Dolná Krupá je umiestnené
na pozemkoch parcela č. 237, 1205/23, 1205/22,1205/24,868/3,868/4 a 868/6 v katastrálnom
území Dolná Krupá.
2. Vstup na pohrebisko je bez časového obmedzenia. Vlastník pozemku a prevádzkovateľ
pohrebiska si vyhradzujú právo dočasne pohrebisko alebo jeho časť, uzavrieť v čase
vykonávania terénnych prác a v čase vykonávania exhumácie.
3. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
4. Vstup s motorovými vozidlami je povolený len po vyhradených komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami do domu smútku
b) na dopravu materiálu potrebného na budovanie, rekonštrukciu a odstránenie náhrobných
pomníkov
c) na vývoz odpadu z pohrebiska
5. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
6. Použitie sviečok, kahancov a iných horľavých svietidiel je možné len na hrobovom mieste, alebo
na tento účel vyhradenom mieste.
7. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim dôstojnosti
pohrebiska, nesmú robiť hluk, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické
nápoje a omamné látky, poškodzovať náhrobné pomníky, iné zariadenia a objekty a zeleň.
8. Obec ako vlastník pohrebiska zabezpečuje:
a)
zriadenie hrobových miest na pohrebisku
b)
v súlade s ust. § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve zabezpečuje prostredníctvom
právnickej osoby ako poskytovateľa služby, prevádzkovanie pohrebiska
c)
zabezpečuje prenájom hrobového miesta a vedie evidenciu o pochovaní zomrelých

Článok 4
Spôsob pochovávania
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto zákonné požiadavky:
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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
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 ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m.
2. 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.
3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami;
rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
4. Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, na žiadosť
obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť
obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
5. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho
do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie
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je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli.

Článok 5
Prenájom hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta na
pohrebisku.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy obec Dolná Krupá ako vlastník pozemkov tvoriacich pohrebisko,
prenecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí
tlecej doby s poukazom na ust. čl. 4 ods. 2 tohto VZN.
3. Obec Dolná Krupá ako vlastník pozemkov a právnická osoba , ktorá pre obce Dolná Krupá vykonáva
službu prevádzkovateľa pohrebiska musia zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je
potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
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 sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Nájomnú zmluvu na prenájom hrobového miesta je možné ukončiť výpoveďou ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší, pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
c) nájomca ani po predchádzajúcom písomnom upozornení nezaplatil nájomné za prenájom
hrobového miesta.
6. Obec Dolná Krupá ako prenajímateľ hrobového miesta na pohrebisku je povinný vopred písomne
upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť.
7. Nájomca hrobového miesta na pohrebisku je povinný udržiavať hrobové miesta v riadnom stave, užívať
hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy v poriadku na vlastné náklady, pričom náhrobné pomníky na
hrobovom mieste musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
Údržbu náhrobného pomníka a s ním súvisiaceho príslušenstva vykonáva nájomca hrobového miesta
ako vlastník náhrobného pomníka.
8. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí o. i. i ten, kto neužíva hrobové miesto podľa nájomnej
zmluvy, neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, nezachováva dôstojnosť
pohrebiska. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. Priestupky
podľa tohto odseku prejednáva a sankcie zaň ukladá obec, pričom výnos z pokút je príjmom rozpočtu
obce.
Článok 6
Poplatky
1. Nájomné za prenájom hrobového miesta je stanovené nasledovne:
a) Jedno hrob pre dospelého 1,00 Eur za 1 rok nájmu
b) Dvoj hrob pre dospelého 2,00 Eur za 1 rok nájmu
c) Troj hrob pre dospelého 3,00 Eur za 1 rok nájmu
d) Detský hrob 0,60 Eur za 1 rok nájmu
e) Uloženie urny 1,00 Eur za 1 rok nájmu
2. Poplatok za prenájom „Domu smútku“ 10,00 Eur, za účelom umiestnenia ľudských pozostatkov
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Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
Ostatné povinnosti dotýkajúce sa pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb,
fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s
ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním
balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN, sa spravujú podľa zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení nesk. predpisov.
Týmto Všeobecne – záväzným nariadením sa rušia všetky predchádzajúce Všeobecne záväzné nariadenia obce
Dolná Krupá, ktoré upravovali prevádzkovanie pohrebiska na území obce Dolná Krupá.
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 24. júna 2019 uznesením č. 52/20109.
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá.

Mgr. Marek Dekan v.r.
starosta
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