
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
3/2011

o prevádzkovaní pohrebiska

 (Prevádzkový poriadok pohrebiska)

Identifikačné údaje:

Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Rakovo, Rakovo 8, 03 842 Príbovce
IČO: 00647365

DIČ:2020591749
  

Obec Rakovo v zmysle § 6 ods.1 písm. a § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR  č 369/1990 Zb 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 zákona č 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve (ďalej len ,zákon o pohrebníctve ) vydáva všeobecné záväzné nariadenie (dalej 
aj , prevádzkový poriadok alebo VZN )

Učel
Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska , 
oprávnených osôb, poskytovateľov služieb súvisiace s pohrebníctvom a návštevníkov 

pohrebiska .

  
Čl.  1 

Úvodné ustanovenie

Prevádzkový poriadok určuje podmienky,  zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať 
a dodržiavať  pri  prevádzkovaní  pohrebiska  v súlade   so zákonom NR SR č.  131/2010 Z.z. 
z 3.marca  2010  s platnosťou  od  1.1.2011  o pohrebníctve  a o zmene  a doplnení  zákona 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 
355/2007  Z.z.  o ochrane,  podpore  a rozvoji  verejného  zdravotníctva  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov. 

Čl.  2
Prevádzkovanie pohrebiska

1. Obec má zriadené pohrebisko na svojom katastrálnom území, Parcelné č.3, 
Výmera:3894 m2

2. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Rakovo,  ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska 
v súlade so zákonom 131/2010 Z.z.



3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
                     a)  výkopové práce súvisiace s pochovávaním ,
                     b) vykonanie exhumácie, 
                     c) správu a údržbu pohrebiska, 
                     d) správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku, 
                     e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

f)zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu    

4. Služby podľa ods. 1 pm. a)  zabezpečuje obstarávateľ pohrebu .
5. Služby podľa ods. 1 písm. b),c),d),e),f) zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. 

Čl.  3
Pochovávanie

1. O tom, na ktorom mieste pohrebiska má byť  pochované telo zosnulej osoby,  rozhoduje 
prevádzkovateľ po dohode s obstarávateľom pohrebu.  

2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutí 48 hodín od úmrtia.  Ľudské pozostatky uložené v 
chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených 
v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z.z.,.   Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho 
pochovať ihneď po pitve.  Ak bola pitva  nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky 
možno pochovať len  so súhlasom prokurátora  alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po 
prehliadke a pitve bez odkladu.

3. Pochováva  sa  uložením ľudských  pozostatkov  do  hrobu  alebo  hrobky  na  pohrebisku, 
uložením spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“), 
alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku. Popol sa môže uložiť aj na inom mieste.

4. Pretože  pohrebisko  nemá  vybudovaný  Dom  smútku  a nie  je  vybavený  chladiacim 
zariadením,  ľudské  pozostatky  sú  privezené  príslušnou  pohrebnou  službou  do  „Domu 
poslednej rozlúčky“, kde prebieha obrad. Tu je uložené telo zosnulého najdlhšie 1 hodinu 
pred obradom. „Dom poslednej rozlúčky“ je vybavený katafalkom pre položenie rakvy, 
osvetlením, zariadením pre reprodukciu hovoreného slova a hudby a lavicami na sedenie 
pre pozostalých. 

Čl. 4 
Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu a hrobky

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej160 cm. 

      b) pre  dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm. 
      c) ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého    
          hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 220 cm 
      d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm

e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
      zeminou vo výške minimálne 120 cm.

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 
3. Dĺžka  tlecej doby pre pohrebisko je 10 rokov. 
4. 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 rakvou bude najmenej 100 cm.



5. Do hrobky je  možné uložiť  aj  viacero  rakiev  s  ľudskými  pozostatkami  a  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.

Čl. 5 
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1.   Spopolnením je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
      2.   Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú 

      podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu   
      v urne na pohrebisku.

                                                                        Čl. 6 
Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu,
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom bola obec. 

2. Žiadosť podľa odseku 1 adresovaná prevádzkovateľovi pohrebiska musí mať 
písomnú formu a musí obsahovať:
                 a) posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
                 b) list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí,
                 c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom  pohrebiska, kde sú ľudské 

                           ostatky uložené.
                       d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské 
                            ostatky prevezie.
3.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa ods. 2 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4.  Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.  
5.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

                                                                       

Čl. 7
Evidencia pohrebiska

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku ktorá 
obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c) dátum  uloženia  ľudských  pozostatkov  s uvedením  hrobového  miesta  a  hĺbky 

pochovania,
d) záznam o nebezpečnej  chorobe,  ak  mŕtvy,  ktorého  ľudské  pozostatky  sa  uložili  do 

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,
e) meno,  priezvisko,  adresu  miesta  trvalého  pobytu  a  rodné  číslo  nájomcu,  ak  ide  o 

fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú 
osobu, 

f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
h) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
i) údaje o zrušení pohrebiska,



j) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť 
obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob.

      k)   údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu  alebo predčasné odňatého ľudského    
             plodu.

Čl. 8
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať  pohrebisko  v súlade  so  schváleným  prevádzkovým  poriadkom 
pohrebiska
b) viesť evidenciu hrobových miest
c) starať sa celkový vzhľad pohrebiska
d) vykonávať údržbu a čistenie chodníkov
e) starať sa o zeleň na pohrebisku
f) zabezpečovať poriadok, čistotu a odvoz odpadu z pohrebiska
g) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, 
prevádzkovateľ vyzve nájomcu na vykonanie nápravy
h) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tleciu dobu primerane predĺžiť  a na tento účel  si  vyžiadať posudok regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva
i) písomne informovať nájomcu najmenej tri mesiace predo dňom o:

- skutočnosti že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho 
adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku

Čl. 9
Prenájom hrobového miesta

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na 
uloženie urny.

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej 
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto 
na  uloženie  ľudských  pozostatkov  alebo  ľudských  ostatkov.  Nájomná  zmluva  sa 
uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby 
stanovenej pre dané pohrebisko.

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. 

4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je 
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

5. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového 
miesta. Meno tejto osoby doplní prevádzkovateľ pohrebiska do evidencie na základe 
splnomocnenia  nájomcu.  Ak nemožno získať  splnomocnenie,  zapíše  prevádzkovateľ 
pohrebiska kontaktnú osobu na základe čestného vyhlásenia. Kontaktnou osobou môže 
byť len občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov.

6. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest..



Čl.10
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevník pohrebiska je povinný 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poporiadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti návštevníkov.
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
1) na pohrebisku je zakázané robiť hluk, fajčiť, používať alkoholické nápoje 

a omamne látky
2) zakázané je poškodzovať pomníky, zeleň, objekty a zariadenia,
3) na pohrebisko je zakázané vstupovať na bicykli, kolobežke, korčuliach a pod.
4) na pohrebisko je zakázané vodiť zvieratá,
5) na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a odpadky; návštevník pohrebiska je 

povinný nakladať s odpadkami podľa § 10,
6) na pohrebisku je zakázané umiestňovať plagáty alebo iné nosiče informácií 

šírených písmom, obrazom alebo zvukom.
 

Čl. 11
Starostlivosť o prenajaté miesto

1. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. 
Hrobové miesto  a jeho bezprostredné okolie  musí  byť  najmä  pokosené,  odburinené, 
očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných 
návštevníkov alebo okolité hroby. 

2. Ak prevádzkovateľ  pohrebiska zistí  nedostatky v starostlivosti  o prepožičané  miesto, 
vyzve  užívateľa,  aby  ich  v primeranej  lehote  odstránil.  Ak  sa  tak  nestane,  urobí 
potrebné opatrenia na náklady oprávneného.

3. Písomne  oznamovať  prevádzkovateľovi  pohrebiska  všetky  zmeny  údajov,  ktoré  sú 
potrebné na vedenie evidencie podľa § 3 ods. 1 písm. a)

4. Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto nesmie ísť na úkor vzhľadu okolitých hrobov 
a poriadku na pohrebisku vo všeobecnosti.

Čl. 12
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na 
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutí tejto lehoty .

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má 
hrobové miesto zrušiť

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 
ďalšiu dobu, 
b) sa pohrebisko zruší, 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

4. Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovie  nájomnú  zmluvu  z  dôvodov  uvedených  v 
odseku 3 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na 
vlastné  náklady  preloženie  ľudských  ostatkov  vrátane  príslušenstva  hrobu  na  nové 
hrobové miesto.



5. Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovie  nájomnú  zmluvu  z dôvodu  uvedených 
v odseku 3 písm. a) a b) ,  je povinný výpoveď nájomnej  zmluvy doručiť nájomcovi 
najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa 
adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na 
pohrebisku.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 
3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po 
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zapletené ; ak mu nie je známa adresa nájomcu 
alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

7. Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovedal  nájomnú  zmluvu  z  dôvodov  uvedeného 
v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo 
dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do 
tejto  lehoty  odstránil  z hrobového miesta  príslušenstvo  hrobu ;  ak  ho  v tejto  lehote 
neodstráni,  po  uplynutí  výpovednej  lehoty  ho  prevádzkovateľ  pohrebiska,  ktorý 
prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa 
príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.  

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedeného odseku 
1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste 
obvyklom na pohrebisku . Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo 
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo 
hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa 
môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje 
za opustenú vec.

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť 
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobu .    

Čl. 13
Pravidlá prevádzky pohrebiska

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné
• v letnom období (1. apríl – 30. september) od 7,00 h do 21,00 h
• v zimnom období (1. október – 30. marec) od 7,00 h do 18,00 h
• v období sviatku Pamiatky zosnulých od 7,00 h do 22,00 h

2. Návštevníci  pohrebiska  a osoby,  ktoré  tam vykonávajú  práce  sú  povinní  chovať  sa 
spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebiskách nie je dovolené robiť hluk, 
výtržnosti,  fajčiť,  odhadzovať  ohorky  cigariet,  požívať  alkoholické  nápoje  a iné 
návykové látky, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených, vodiť alebo 
vpúšťať  psov  a iné  zvieratá,  zhadzovať  náhrobné  kamene,  bezdôvodne  šliapať  po 
hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou, popisovaním hanlivými nápismi 
a kresbami a pod.), ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia pohrebiska 
a konať  akýmkoľvek  spôsobom  proti  základným  princípom  morálky  a mravnosti. 
V celom  objekte  pohrebiska  sa  zakazuje  jazda  na  bicykli  a  na  iných  podobných 
prostriedkoch (napr. korčule, kolobežka, skateboard a pod.)

3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prístup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať, 
napr.  v dobe vykonávania  terénnych  úprav,  exhumácií  a za snehu či  poľadovice,  ak 
nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebísk.

4. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebisko 
vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odstraňovať netrvanlivé ozdoby (napr. kytice, 
vence), ak rušia po zvädnutí estetický vzhľad pohrebiska.



6. Sviečky  a kahance  možno  rozsvecovať  tak,  aby  nevzniklo  nebezpečenstvo  požiaru. 
Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy v zmysle 
platných právnych predpisov.

7. Cesty a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako komunikačné a nie je 
možné  obmedzovať  ich  priechodnosť.  Taktiež  nie  je  možné  bez  súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska umiestňovať lavičky alebo odkladacie a úschovné priestory 
v okolí hrobov.

Čl. 14
Prechod práv k nájmu

1. V prípade  uloženia  zomrelého  do  existujúceho  hrobu  preukáže  nájomca  nájom 
nájomnou zmluvou hrobového miesta, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. 

2. Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov 
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 

Čl. 15
Práce na pohrebisku

1. Zriadenie stavby hrobu, náhrobku, obruby alebo prestavbu či úpravu existujúcej stavby 
na pohrebisku je potrebné ohlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

2. Pri  vyhotovení  stavby  alebo  jej  úprave  sa  musí  stavebník  riadiť  úpravami 
prevádzkovateľa  pohrebiska,  najmä  ak  ide  o tvar,  rozmery,  výzdobu  alebo  druh 
použitého materiálu :  

3. Základy musia  byť  vykopané  do nezamŕzajúcej  hĺbky a musia  byť  dimenzované  so 
zreteľom na únosnosť pôdy

4. Dno hrobu musí byť najmenej 50cm nad hladinou spodnej vody
5. Rozmery hrobov : 

- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm
- pri dvoj hrobe najmenej 160 x 200 cm 
- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm       
- hĺbka hrobu 160 cm na uloženie telesných pozostatkov  jedného 

zomrelého v rakve
- hĺbka hrobu 220 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské 

pozostatky ďalšieho zomrelého. 
6. Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.
7. Predné  aj  zadné  hrany  obrúb  musia  byť  v jednej  priamke  s prednými  a zadnými 

hranami susedných obrúb.
8. Rakva s ľudskými  pozostatkami  musí  byť  po uložení  do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
9. Pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
10. Pre vytvorenie urnového hrobu je určený rozmer 50 x 50 cm.
11. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný na svoje náklady 

zabezpečiť  vyčistenie  okolia  hrobu  a odstrániť  z neho  zvyšný  materiál.  Zvyšky 



stavebného materiálu a skál nesmie ukladať do kontajnera, ale je povinný zabezpečiť 
ich odvoz z pohrebiska a splniť všetky požiadavky VZN o odpadoch v obci Rakovo.

12. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

13. Prevádzkovateľ pohrebiska môže takúto výsadbu ak to uzná za potrebné odstrániť.
14. Nájomcovia  hrobových  miest  ani  iné  osoby  nesmú  bez  súhlasu  prevádzkovateľa 

zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
15. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa, 

ktorý môže určiť rozmery a tvar lavičky, prípadne jej spôsob upevnenie. Lavičky môžu 
používať všetci návštevníci pohrebiska.

16. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a ich príslušenstvo sú majetkom 
nájomcu alebo vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné náklady. Ak dôjde k zániku 
nájomného  práva  k hrobovému  miestu,  je  nájomca  povinný  odstrániť  príslušenstvo 
hrobového miesta v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich 
odstránenie.

Čl. 16
Nakladanie s odpadmi

1. Na  pohrebisku  je  umiestnený  jeden  veľkokapacitný  kontajner,  ktorého  vývoz 
zabezpečuje podľa potreby na svoje náklady prevádzkovateľ pohrebiska.

2. Návštevníci  pohrebiska  sú  oprávnení  do  kontajnera  vyhadzovať  zvyšky  kvetinovej 
výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od sviečok, poškodené ozdobné 
predmety.

Čl. 17
Prívod vody na pohrebisko 

1. Voda na pohrebisku je zabezpečená z verejného vodovodu.

Čl. 18
Zrušenie pohrebiska

      1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby 
          všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by     
      ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo 
      kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy a z 
     dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

     3.   Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č. 
           131/2010 Z.z. o pohrebníctve 



Čl. 19
Cenník služieb

(1)Cena za prenájom:

a) hrobového miesta určeného na vybudovanie hrobu je ....0,30 € za každý aj začatý m2 / 1 rok,
b) hrobového miesta určeného na uloženie urny je..............0,30 € za každý aj začatý m2 / 1 rok,
c) hrobového miesta určeného na vybudovanie hrobky je...1,30 € za každý aj začatý m2 / 1 rok.

(2)Poplatok za použitie domu smútku k vykonaniu poslednej rozlúčky so zomrelým,
       je 2 € za smútočný obrad.

Čl. 20
Priestupky

(1)Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto

a) nedodržiava  ustanovenia  prevádzkového poriadku pohrebiska,  ktoré sa týkajú povinností 
nájomcu hrobového miesta podľa, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie, 
e) neudržiava poriadok na pohrebisku, 
f) nedodržiava  ustanovenia  prevádzkového poriadku pohrebiska,  ktoré sa týkajú povinností 

návštevníkov, 

(2)Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 663 eur.

Čl. 21
Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa prevádzkový poriadok pohrebiska v Rakove schválený uznesením Obecného 
zastupiteľstva 6/2007 zo dňa 13.12.2007

2. Tento (VZN) Prevádzkový poriadok pohrebiska v Rakove bol chválený uznesením 
           obecným zastupiteľstvom č.33/2011    dňa 16.12.2011

3.   Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012.
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