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Návrh VZN vyvesený v obci Lipníky                                                                         dňa:  26.05.2016 – 28.06.2016 

VZN vyvesené v obci Lipníky                                                                dňa:  30.06.2016 

VZN nadobúda účinnosť           dňa:  15.07.2016 

 
 

                                                               

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

(ďalej len „zákon č. 131/2010 Z. z.“) v z. n. p.       v y d á v a : 

 

 

 

 

 
 

    VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2016 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 
 

 

 

 

Čl. 1. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska, 

rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového 

miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na 

pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania 

zariadení pohrebiska a obradných siení, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 

spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, 

dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z., spôsob vedenia evidencie 

pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zák. č. 131/2010 Z. z., spôsob nakladania 

s odpadmi podľa osobitného predpisu 1/, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej 

služby na pohrebisko, cenník služieb. 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko a Dom smútku v obci 

Lipníky zriadené na pozemku parc. č. C KN 301/1, 300/1, 300/2 v k. ú. Lipníky. 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na 

nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov 

pohrebiska. 

 

Čl. 2. 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 

Názov: Obec Lipníky 

Sídlo: Obecný úrad Lipníky 100, 082 12  Kapušany 

IČO: 00690490 

Tel.: +421/51/748 20 20 

Fax: +421/81/748 20 21 

E-mail: obeclipniky@gmail.com, sekretariat@lipniky.sk 

mailto:obeclipniky@gmail.com
mailto:sekretariat@lipniky.sk
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Obec Lipníky je prevádzkovateľom pohrebiska pričom nemá odbornú spôsobilosť na výkon 

tejto činnosti. Obec Lipníky má uzatvorenú zmluvu s odborne spôsobilou a zodpovednou 

osobou, ktorá zároveň pôsobí ako dohliadajúci a poradný orgán nad dodržiavaním zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve  

 

 

Čl. 3. 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

a) vykopanie a zasypanie hrobu, 

b) pochovávanie, 

c) vykonávanie exhumácie, 

d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

e) správu a údržbu pohrebiska, 

f) prevádzku, správu a údržbu Domu smútku a chladiacich zariadení, 

g) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

h) zber a odvoz odpadu z pohrebiska. 

 

2. Prevádzkovateľ je ďalej povinný: 

 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: 

 listom o prehliadke mŕtveho, 

 štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku 

mŕtveho, 

 pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov 

alebo ľudských ostatkov 

b) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:  

 evidenciu hrobových miest 

 evidenciu prevádzkovania pohrebiska 

c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade 

umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 

pohrebu, 

d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z. z.,  

e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.,  

f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z.,  

g) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.,  

h) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z. z.,  

i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom, 1/   

j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, 

k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb, 

l) prenajímať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov nájomcovi za nájomné na základe nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na 

dobu neurčitú a ktorá sa nesmie vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak 

zákon č. 131/2010 Z. z. neustanovuje inak, 

m) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na pohrebisku, za 

týmto účelom zabezpečuje čistotu, úpravu komunikácii, údržbu oplotenia a výsadbu 

zelene, 

 

3. Kopanie a zásyp hrobov zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa poradovníka 

obývaných domov v obci o čom vedie evidenciu. Keď sa niekto z poradia nemôže 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-19.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-19.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-20.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-22
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kopania a zásypu hrobov zúčastniť je povinný zabezpečiť za seba náhradu.  

Ak sa pozostalá rodina rozhodne kopanie a zásyp hrobov uskutočniť sama, je povinná 

požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie hrobového miesta a je povinná 

rešpektovať podmienky určené oprávnenou osobou.  

 

4. Prevádzkovanie Domu smútku: 

4.1. Prevádzkovateľom Domu smútku je Obec Lipníky.  

 v miestnosti s chladiacim zariadením sa ukladajú ľudské pozostatky do času 

pochovania 

 teplota chladenia v chladiacom zariadení: 0˚C až +5˚C 

 deťom do 12 rokov je vstup do Domu smútku povolený len v sprievode 

dospelej osoby 

 návštevníci Domu smútku sú povinní zachovať dôstojnosť a pietu miesta, 

nesmú vstupovať so zvieratami, nesmú robiť hluk, fajčiť a odhadzovať 

odpadky, vodiť zvieratá alebo svojím správaním inak rušiť prítomných  

 

4.2. Prevádzkovateľ Domu smútku:  

a) prenajíma Dom smútku (s príslušenstvom) obstarávateľovi pohrebu na dobu 

potrebnú do času pochovania,  

b) zabezpečuje ozvučenie pri smútočnom obrade, 

c) je povinný starať sa o poriadok v Dome smútku, 

d) je povinný otvárať a zatvárať Dom smútku podľa potreby, 

e) je povinný zabezpečiť funkčnosť zariadení v Dome smútku a ich bežnú 

údržbu, 

f) je povinný zabezpečiť dezinfekciu Domu smútku.  

 

4.3. Prevádzkovateľ poskytuje v Dome smútku: 

a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov (pre 2 telá) 

b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov  

c) správu Domu smútku a chladiacich zariadení 

 

 

 

Čl. 4. 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností 

nájomcu hrobového miesta,  

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady (zabezpečiť 

údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu 

hrobu), 

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.,  

e) udržiavať poriadok na pohrebisku, 

f) odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej,  

g) hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby 

nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom 

hrobovom mieste (napríklad základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-17.odsek-4.pismeno-a
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náhrobná doska) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

h) pri realizovaní stavebných úprav (vybudovanie alebo oprava hrobky, vybudovanie 

alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava náhrobného kameňa, náhrobnej dosky) 

rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, najmä tvar, rozmery, výzdobu 

alebo druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického 

vzhľadu pohrebiska  

po ukončení stavebných úprav hrobového miesta vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 

prebytočný materiál a zeminu na vlastné náklady;  stavebník zodpovedná za škody 

spôsobené na okolitých hroboch, je povinný ich bez zbytočného odkladu na vlastné 

náklady odstrániť 

i) po pohrebe upratať prebytočnú zeminu z pohrebiska na vlastné náklady. 

 

2. Nájomcovi hrobového miesta je zakázané: 

a) vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami bez súhlasu prevádzkovateľa,  

b) vodiť psov na pohrebisko, 

c) robiť hluk na pohrebisku, 

d) vchádzať na pohrebisko s bicyklom, na korčuliach, 

e) vstupovať na pohrebisko pod vplyvom alkoholických alebo omamných látok,  

f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 

g) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa, 

h) vysádzať stromy a iné dreviny na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa. 

 

3. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa odstraňovať vybudované hrobové 

príslušenstvo. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené vynášať 

z pohrebiska jednotlivé časti hrobového príslušenstva.  

 

 

Čl. 5. 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní: 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov,  

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,  

c) dbať o čistotu a poriadok pohrebiska. 

 

2. Návštevníkom pohrebiska je zakázané: 

a) vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami bez súhlasu prevádzkovateľa,  

b) vodiť psov na pohrebisko, 

c) robiť hluk na pohrebisku, 

d) vchádzať na pohrebisko s bicyklom, na korčuliach, 

e) vstupovať na pohrebisko pod vplyvom alkoholických alebo omamných látok,  

f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 

a) umiestňovanie reklám a ponúk v priestore a objektoch pohrebiska 

 

3. Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo 

na mieste na to určenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne 

poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.  
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Čl. 6. 

Prístup verejnosti na pohrebisko 

 

1. Pohrebisko v obci Lipníky je verejnosti prístupné denne a bez časových obmedzení. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch vstup verejnosti na 

pohrebisko dočasne obmedziť alebo zakázať.  

 

 

Čl. 7. 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 

plán hrobových miest 

 

1. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je na pohrebisku možné len s vedomím 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

2. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú na pohrebisku do hrobov alebo hrobiek.  

3. Hrobové miesto určuje prevádzkovateľ pohrebiska alebo ním poverená osoba.  

4. V starej časti pohrebiska (parc. č. C KN 301/1 k. ú. Lipníky) je možná úprava 

hrobového miesta rôznymi spôsobmi.   

5. V novej časti pohrebiska (parc. č. C KN 300/1 k. ú. Lipníky) sa na hrobové miesta môže 

stavať iba náhrobný kameň, rôzneho druhu a rôzneho materiálu.  

Náhrobné kamene musia byť umiestnené na výšku a ich max. rozmer môže byť: 

dĺžka 1m a výška 1m  

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky: 

 

 rozmer hrobu: 

 

Druh hrobu Rozmer (š x h x d) 

v cm 

Podľa čl. 3 bod 3. 

tohto VZN 

vykonávajú kopanie 

a zásyp hrobu 

Jednohrob pre 

a) dospelú osobu  

b) dieťa staršie ako 10 rokov 

c) dieťa mladšie ako 10 rokov 

 

80 x 160 x 210 

80 x 160 x 210 

80 x 120 x 210 

3 domácnosti 

Dvojhrob (nad sebou) pre 

a) dospelú osobu 

b) dieťa staršie ako 10 rokov 

c) dieťa mladšie ako 10 rokov 

 

80 x 220 x 210 

80 x 220 x 210 

80 x 220 x 210 

3 domácnosti 

Hrobka 110 x 220 x 210 4 domácnosti 

Urna 40 x 50 x 40 1 domácnosť 

 

 dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

 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 1,2 m. 

7. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom, prípadne po dvoch nad 

sebou do každého hrobu.  

8. 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. 
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9. Spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska v urne do existujúcich 

hrobov alebo hrobiek.  

10. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 

11. 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. 

12. 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 je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v 

ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 

13. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa § 30 odseku 2 zákona č. 131/2010 

Z.z. je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí 

Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu 

štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom; ak obec 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 ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území 

Slovenskej republiky, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí obec.  

14. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia 

pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak 

sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva 

nariadená v trestnom konaní, 5/ ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok 

uvedených v osobitnom predpise.  

15. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 

14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 

131/2010 Z. z..  

16. Exhumácia ľudských ostatkov 

a) 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. 

b) Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú 

ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať  

 vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky 

pred uplynutím tlecej doby,  

 list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 

 nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky 

uložené na inom pohrebisku,  

 identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky 

prevezie. 

c) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa Čl. 7. ods.12 písm. b) nevyhovie, 

rozhodne o nej súd. 

d) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.6/ 

e) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

f) Exhumácie zabezpečuje pohrebná služba. Pracovník vykonávajúci exhumáciu musí 

dodržiavať prevádzkovo hygienické podmienky a to:  

 ochranný pracovný odev a obuv, 

 ochranné rukavice, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-8.odsek-4.pismeno-h
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#poznamky.poznamka-29
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 ochranné rúško. 

Po ukončení exhumačných prác pracovníci musia vykonať očistenie všetkého 

pracovného náradia s následnou dezinfekciou a následne vykonať osobnú hygienu.  

17. Prevádzkovateľ má spracovanú pasportizáciu pohrebiska.  

 

Čl. 8. 

Tlecia doba 

 

Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá so 

zreteľom na zloženie pôdy v obci Lipníky trvá 25 rokov.  

 

 

Čl. 9. 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v elektronickej aj papierovej forme 

v členení:  

 

1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v 

hrobovom mieste,  

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 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 a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; 

názov obce, ak je nájomcom obec,  

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 2/ (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 3/  alebo či ide o 

vojnový hrob, 4/   

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

plodu,  

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

b) zrušení pohrebiska. 

 

 

Čl. 10. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

Na pohrebisku je možné odpady (napr. suché kytice, vecne, nádoby od sviečok, zvyšky 

kvetinovej výzdoby)  ukladať do zberného veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa nachádza pri 

cintoríne. Jeho vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.  

Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta pri stavebných úpravách 

hrobového miesta je povinný na vlastné náklady z pohrebiska odstrániť.  
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Čl. 11. 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby 

vstup na pohrebisko a Domu smútku na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu 

dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi 

prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania 

určeným prevádzkovateľom pohrebiska.  

2. Poskytovatelia služieb vykonávajúci výkopové a drobné stavebné práce na pohrebisku 

sú povinní nahlásiť začiatok a ukončenie prác prevádzkovateľovi pohrebiska. Pri 

výkopových prácach poskytovateľ služieb zabezpečí okolité hroby od znečistenia 

zeminou. Po ukončení stavebných prác je poskytovateľ služieb povinný na vlastné 

náklady upratať prebytočný materiál a zeminu z pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebnej 

služby je povinný do troch dní po ukončení pohrebu upratať prebytočnú zeminu z 

pohrebiska na vlastné náklady. 

 

Čl. 12. 

Cenník služieb 

 

1. Prenájom Domu smútku: 

a) pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky:  20 Eur + refundácia nákladov 

za spotrebovanú elektrickú energiu, 

b) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky: 40 Eur + refundácia 

nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, usporiadateľ pohrebu je 

povinný vykonať upratanie priestorov Domu smútku. 

Úhradu za prenájom Domu smútku je povinný zaplatiť obstarávateľ pohrebu do 

pokladne obce.  

2. Prenájom hrobového miesta:  

Za prenájom hrobového miesta sa nájomné neúčtuje (poskytuje sa bezodplatne).  

 

 

Čl. 13. 

Kontrola, sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN – prevádzkového poriadku pohrebiska 

vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska a poverení zamestnanci prevádzkovateľa. 

2. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto 

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva, že mŕtvy 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 dohľad a v ich areáloch,  

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zák. č. 131/2010 Z. z. ,  

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zák. č. 

131/2010 Z. z. , 

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 

písm. c) zák. č. 131/2010 Z. z., 

f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zák. č. 131/2010 Z. z.,  

g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zák. č. 131/2010 Z. z.,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-24.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-24.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-24.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-24.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-24.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-24.pismeno-e
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h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a) zák. č. 131/2010 Z. z.,  

i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zák. č. 131/2010 Z. z..  

3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 Eur. Pri ukladaní pokuty sa 

prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.  

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7/ 

5. Za priestupky podľa zákona 131/2010 Z. z. možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 

Eur. 

6. Priestupky podľa odseku 2 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny 

úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.  

7. Priestupky podľa odseku 2 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. 

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.  

 

Čl. 14. 

Zrušovacie ustanovenia  

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipníky č. 3/1996 Cintorínsky 

poriadok a jeho dodatky č. 1 a č. 2. 

 

Čl. 15. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, platia 

ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. 

2. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zák. 369/1990 na úradnej tabuli v obci 

Lipníky a webovej stránke obce od 26.05.2016 do 28.06.2016.       

3. Na vydaní tohto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch dňa 29.06.2016 uznesením č. 

126/2016 a nadobudne účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia.   
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Lipníky. 
 

V Lipníkoch dňa 30.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Pankuch  

                 starosta obce  

 

................................................. 
1/ Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2/ § 663 – 684 Občianskeho zákonníka  

3/ § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  

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

5/ Trestný poriadok. 

6/ § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z. 

7/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-25.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/131/20110101#paragraf-25.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/223/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/49/#paragraf-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/130/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/130/#paragraf-6.odsek-2.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/

