
PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK   POHREBISKA    
                                                        OBCE 
                                                       TRHOVIŠTE 
 
                                                     VYŇATOK 
                           Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti 
 

(1). Prevádzkovateľom pohrebiska je obec -  obecný úrad Trhovište. 
 

(2). Prevádzkovateľ je povinný: 
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: 
  - listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným  
    lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, 
  - pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov  
   alebo ostatkov        
 - ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas 

         orgánu činného v trestnom konaní. 
           b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

    pohrebiska,   
c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, 
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 

               uzavretí rakvy pred pochovaním, 
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných  
    obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou  

               obstarávateľa pohrebu, 
           f) písomne informovať nájomcu o:  

        - skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, 
        - dátume, ku ktorému sa má pohrebné miesto zrušiť, ak mu je známa jeho  
           adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na  
           pohrebisku. 
      g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby 
          zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na základe výsledkov  
          hydrogeologického prieskumu vyžiadať posudok Regionálneho úradu 
          verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový 
          poriadok pohrebiska. 

 
 (3).Prevádzkovateľ je ďalej povinný: 
      a) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej 

                údržby.  
            b) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku, 

 c) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy 
                smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska, 

 d) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, 
 e) starať sa o oplotenie pohrebiska, 
 f) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 
 g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku  
      pohrebiska.  

 



           h) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky 
               (ďalej len ´´hrobové miesta,,) na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje, 

i)  vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu 
     po zasypaní hrobovej jamy zemou, 
j)  osádzať urnové miesta, 
k) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách 
    do hrobových miest 
l)  značiť hrobové miesta 

 
      (5).Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať aj iné  
            osoby, napr. Požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky  
            oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa. 
 
 
                                                             §5 
                                          Nájomca hrobového miesta 
 

(1).  Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za 
 nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo 
 ľudských ostatkov. 

 
      (2). Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, 
             ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 
 
      (3). Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto 
             miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska. 
 
       (4). Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového 
              miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov 
              potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 
 
 
                                                              §7 

                               Prenájom hrobového miesta  
 

  (1). Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesta na dobu neurčitú, ktorá 
        od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná 
        skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku 
        umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu 
        dobu. 

 
   (2). O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá 
          nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy. 

 
    (3). Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak 
           nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky  
           podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska. 

 



    (4). Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:  
        - závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového  
          miesta na ďalšiu dobu, 
        - sa pohrebisko zruší, 
        - nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového  
          miesta 

 
    (5). Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 
           zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové 
           miesto zruší alebo keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

 
    (6). Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným 
           súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na  
           pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi: 
           a) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka, 
           b) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka, 
           c) súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky, 
           d) súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnejdosky 

 
    (7). Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom 
           prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku 
           vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady. 

 
    (8). Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadením náhrobných alebo 
           záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento 
           pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu  
           určenom prevádzkovateľom pohrebiska. 

 
    (9). Prenájom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto 
           mistu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušentstvo, 
           ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady. 

 
   (10).Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán hrobov, 
           ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest. 

 
 
                                                                  §11 
                                                   Práce na pohrebisku 
 

    (1). Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové 
           miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov 
           a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo 
           okolité hroby. 

 
     (2). Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa 
            písomne určených podmienok prevádzkovateľa. 

 
 



      (3). Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú 
             poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo 
             si tieto stavby vykonáva nájomca sám. 

 
      (4). Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi 
             písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie. 

 
      (5).  Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný 
              zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach 
              vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady. 
      
       (6). Demontáž, odstráňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich 
              súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť  
              prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu. 

 
       (7). Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa. 

 
       (8). Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest 
              uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako  
              zamestnanci prevádzkovateľa. 

 
       (9). Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na 
              pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy. 

 
 
                                                                
 
                                                                    §17 
                                                     Vstup na pohrebisko 

 
(1). Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch: 
       a) január, február, november  a december od 7,00 hod. do 17,00 hod., 
       b) od 25. októbra do 8. novembra od 7,00 hod. do 21,00 hod., 
       c) marec a október od 7,00 hod. do 18,00 hod., 
       d) apríl a september od 7,00 hod. do 19,00 hod., 

  e) máj, jún, júl a august od 7,00 hod. do 20,00 hod. 
 
(2). Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať 

            alebo obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne alebo 
 v čase vykonávania exhumácie. 

 
(3). Vodiť psov na pohrebisko je zakázané. 
          
(4). Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a 
       omamných látok, osobám na bicykli a pod., 

 
 
 



 
 

(5). Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených 
       komunikáciách a to: 

            a) na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie 
                pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami 
                do chladiacich zariadení, 
            b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, 
                obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta, 

       c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, 
       d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb. 

 
 (6). V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iných vlastníkom, sú 
        vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska 
        umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových 
        vozidiel. 

 
 (7). Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, 
       ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 
 (8). Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení 
        pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný. 

 
       (9). Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň 

        kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením. 
 
      (10). Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej  

         hodiny opustiť. 
 

 (11). Okrem uvedených povinností je každý povinný správať sa na pohrebisku 
          ďalšími pokynmi prevádzkovateľa. 

 
 
 
                                                                  §18 
                                                Správanie sa na pohrebisku            

 
  (1). Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä: 
         a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných 

                  obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou 
                  obstarávateľa pohrebu, 
               b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 
                    uzavretí rakvy pred pochovaním, 

         c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi, 
         d) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi, 
         e) byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to 
             určených. 

 



 
 (2). Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané: 
       a) poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli 
           prevádzkovateľovi zaplatené, 
       b) požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci 
           svojho pracovného zaradenia. 

 
 (3). Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim 
        piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, 
        fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať  
        pomníky, zariadenia, objekty a zeleň. 

 
 (4). Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku sú povinné riadiť sa pokynmi 
        prevádzkovateľa. 

 
 (5). Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté 
        kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska 
        a uskladňovať ich pred vyvezením na miestach na to určených. 

 
 (6). Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smeťový odpad. 

 
       (7). Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste 

        alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru,  
        prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. 

 
  (8). Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné 
         a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Róbert Koba 
                                                                                              Starosta obce 


