OBEC VIŠTUK
Obec Vištuk na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa ust. § 4 ods.3 písm. f) a ust. § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa ust. §18 ods.2 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Vištuk č. 5/2020,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vištuk
Článok 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska na území obce Vištuk, ktorí tvorí prílohu tohto VZN.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2011 o správe, prevádzke a činnosti cintorína na
území Obce Vištuk, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Vištuk uznesením č.
10/09/2011 zo dňa 28.09.2011.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce www.vistuk.sk
v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
3. Po vyvesení na úradnej tabuli Obce Vištuk po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Obecnom úrade
vo Vištuku.
4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vištuku dňa 15.12.2020 uznesením
č. 05/12/2020 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.
Vištuk, 16.12.2020
Ing. Mária Vráblová, v. r.
starostka obce Vištuk
Dátum vyvesenia návrhu VZN: 27.11.2020
Dátum zvesenia návrhu VZN: 15.12.2020
Dátum vyvesenia schváleného VZN: 16.12.2020
Dátum zvesenia schváleného VZN: 31.12.2020
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1.

2.

Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na cintorín v obci Vištuk (ďalej len „obec“). Upravuje
podmienky správy a užívania pohrebiska, rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska
v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta,
spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských zostatkov, plán hrobových miest, dĺžku
tlecej doby, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky
vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a cenník služieb.
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vištuk sa vzťahuje na prevádzkovateľa
pohrebiska, na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na
návštevníkov pohrebiska.

Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska je : Obec Vištuk
Sídlo: Vištuk č. 353, Vištuk, 900 85
IČO: 00 305 171
DIČ: 2020663612
tel. kontakt: 033/64 46 192
e-mail: vistuk@vistuk.sk
štatutárny zástupca: Ing. Mária Vráblová, starostka obce

1.

Článok 3
Rozsah poskytovaných služieb
Na pohrebisku sa poskytujú tieto služby:
a) vykopanie a zásyp hrobu,
b) správa domu smútku,
c) evidencia hrobových miest,
d) uzatváranie nájomných zmlúv,
e) riešenie nezaplatených hrobových miest,
f) vývoz odpadu,
g) zásobovanie úžitkovou vodou,
h) údržba komunikácie a zelene na pohrebisku.

2.

Výkopové práce a zasypanie hrobu, pochovávanie a vykonávanie exhumácie budú vykonávať
zamestnanci pohrebných služieb podľa výberu pozostalých.

3.

Obec Vištuk ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje služby uvedené v ods. 1 písm. b) až písm.
h) tohto článku.

Článok 4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
• dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta,
• užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
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• udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, hrobové miesto
a jeho bezprostredné okolie musí byť najmä pokosené, odburinené a očistené od rôznych
nánosov a náletových drevín,
• udržiavať poriadok na pohrebisku,
• realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa
pohrebiska a podľa jeho pokynov, pričom za stavebnú úpravu sa považuje:
a) vybudovanie alebo oprava obruby,
b) osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne),
c) vybudovanie alebo oprava urnovej schránky,
d) vybudovanie alebo oprava hrobky.
V prípade nedodržania pokynov bude stavba na náklady nájomcu bezodkladne odstránená.
• príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a podobne) osádzať tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov a okolité hrobové miesta,
• dbať na to, aby pri vykonávaní stavebných úprav neboli odkladané časti príslušenstva hrobu na
iné hrobové miesta alebo opierané o príslušenstvo iných hrobov,
• nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska začiatok stavebných úprav hrobového miesta 3 dni pred
ich uskutočnením a ukončenie stavebných úprav do 3 dní po ich uskutočnení,
• pri realizovaní stavebných úprav rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ
ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu a vzťah k okolitým hrobovým
miestam, dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci,
• po ukončení stavebných úprav vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál
a zeminu; stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu
a prevádzkovateľa pohrebiska,
• pri realizácii stavebnej úpravy rešpektovať tvar a vonkajšie rozmery hrobového miesta a to
nasledovne:
jednohrob dospelých – 130 x 240 cm
dvojhrob dospelých – 220 x 240 cm
trojhrob dospelých – 310 x 240 cm
štvorhrob dospelých – 400 x 240 cm
hrob dieťaťa –
120 x 180 cm
urna –
80 x 80 cm
• dodržať odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami minimálne 30 cm,
• dodržať požiadavku, aby predné a zadné hrany rámov boli v jednej línii s prednými a zadný-mi
hranami susedných rámov.
2.

Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, orezávanie stromov, vysádzať
stromy a kríky na pohrebisku ani umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia bez
písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

3.

Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu
vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.

4.

Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku vykonávané na základe
zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb
alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

5.

V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy
alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné
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náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený
upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu
hrobového miesta.
6.

Pri prvom vložení ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu je nájomca, ktorý
uzatvára s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu na hrobové miesto túto uzatvoriť na dobu tlecej
doby, t.j. na dobu minimálne 10 rokov (tiež ako „prvé predplatené obdobie“), a nájom v zmysle
cenníka služieb uhradiť jednorazovo na celú tleciu dobu.

7.

Tlecia doba a povinnosť uhradiť nájom na celú dobu tlecej doby (minimálne 10 rokov) sa
nevzťahuje na prípady, ak sa ukladajú do hrobového miesta spopolnené ľudské pozostatky
a ľudské ostatky.

8.

Splatnosť prvého nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového
miesta za prvé predplatené obdobie je v deň uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto.

9.

Nájomca je povinný, pred uplynutím predplateného obdobia, opätovne zaplatiť prenajímateľovi
na ďalšie obdobie nájomné a prípadne iné poplatky za služby spojené s nájmom hrobového
miesta.

10. Prenajímateľ prijíma platby za nájom hrobového miesta v prípade uzatvorenej, už jestvujúcej,
nájomnej zmluvy na hrobové miesto od nájomcu na 5 rokov vopred. To neplatí, ak do
existujúceho hrobového miesta sú vložené ďalšie ľudské pozostatky (nájomca je povinný uhradiť
nájomné podľa ods.6 tohto článku).
11. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil
nájomné za hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od
doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
12. Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca
v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa – prevádzkovateľa.
13. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí prenajímateľ - prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu (t.j. minimálne na 10 rokov) od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu.
14. 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 doručí písomnú
žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom
alebo čestným prehlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému
nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ pohrebiska písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného
práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného
roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

1.

2.

Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska, zákon
o pohrebníctve č.131/2010 Z.z a pokyny prevádzkovateľa.
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku,
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odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch, poškodzovať
pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku .
3.

Vstup so zvieraťom je na pohrebisko výslovne zakázaný.

4.

Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby a právnické osoby, ktoré
ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov
pohrebiska.

5.

Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na
to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.

6.

Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných
výpustí. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na
prenajatých hrobových miestach.

7.

Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie
zhromaždenia podľa osobitného zákona.

8.

Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými
osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť
pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska,
s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.

9.

Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách,
a to :
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného
obradu,
b) na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných
kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.

10. V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom a návštevníkom, sú vodiči motorových vozidiel
povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných
priestorov motorových vozidiel.
11. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými
vozidlami v prípade, že nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny.
12. Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy a taktiež na chodníky do jednotlivých oddelení
pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
13. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateľ najneskôr 1 hodinu pred
ukončením stanovenej zatváracej doby. Motorové vozidlo musí opustiť pohrebisko najneskôr 30
minút pred ukončením ustanovenej zatváracej doby.
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14. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý
návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby, bez osobitného upozornenia, opustiť
pohrebisko.

1.

2.

1.

Článok 6
Otváracia doba pohrebiska
Pohrebisko je pre verejnosť prístupné počas prevádzkovej doby nasledovne:
a) od 1. apríla do 30. septembra
od 6.00 hod. do 21.00 hod.
b) od 1. októbra do 30. marca
od 7.00 hod. do 18,00 hod.
c) počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania
exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice
a pod., ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Preto prevádzkovateľ
zabezpečí v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v záujme
zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska.
Článok 7
Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie
Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú do hrobových miest.
Tieto činnosti sú uskutočňované zásadne prevádzkovateľom, výnimočne inými osobami, ale len
so súhlasom prevádzkovateľa a za podmienok ním určených.

2.

Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky pokiaľ je možné ich
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy
nad rakvou bude najmenej 1 m.

3.

Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa priania objednávateľa
pohrebu v urne do zeme, na vopred určené miesto. Uloženie urny do už existujúceho hrobu je
možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

4.

Pred vložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta musia byť
prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa ust. § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 pod bod
1a) až 1c) zákona o pohrebníctve.

5.

Plán hrobových miest je k dispozícii návštevníkom pri vstupe na pohrebisko (na mieste na to
určenom a vyhradenom) a na Obecnom úrade vo Vištuku.

1.
2.

1.

Článok 8
Dĺžka tlecej doby
Na pohrebisku je tlecia doba 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.
Článok 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidencia hrobových miest sa vedie elektronicky v príslušnom programe WinCITY Cintorínc
TOPSET a obsahuje všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa
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ust.§17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2.

Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe.

1.

Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi
Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá alebo umelá kvetinová výzdoba, iný
biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do príslušnej
nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku.

2.

Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca odstrániť
sám mimo nádoby podľa ods. 1 tohto článku.

3.

Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 tohto článku ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá
pôvod na pohrebisku.

4.

Za zber, odvoz a udržiavanie čistoty v okolí zberných nádob na pohrebisku zodpovedá obec.

1.

Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko len
s predchádzajúcim písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska a len v nevyhnutnom
rozsahu (na prípravu hrobu, vykonanie príslušného obradu).

2.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby nepoškodil
akúkoľvek časť pohrebiska.

3.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia Prevádzkového poriadku
pohrebiska na území obce Vištuk.
Článok 12
Podmienky ekologického pochovávania
Prevádzkovateľ pohrebiska Obec Vištuk neumožňuje ekologické pochovávanie na pohrebisku.
Článok 13
Cenník služieb

1.

Nájomné za hrobové miesto:
a) jednohrob ......................4,00 € / rok
b) dvojhrob ........................7,00 € / rok
c) trojhrob ........................ 10,00 € / rok
d) štvorhrob ...................... 10,00 € / rok
e) hrob dieťaťa.................. 2,00 € / rok
f) urna ................................2,00 € / rok
Od platenia nájomného za hrobové miesta sú oslobodené hroby predstaviteľov cirkvi, hrobové
miesta vojnových obetí, hroby a hrobky vyhlásené za kultúrne pamiatky a hroby významných
osobností verejného života späté s obcou Vištuk, o ktorých tak rozhodne obecné zastupiteľstvo.

2.

Prenájom domu smútku na pohrebný obrad...................20,00 € / jednorázovo.
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3.

Vjazd motorového vozidla na pohrebisko pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby
za účelom:
a) vykonania kamenárskych prác (1 deň)...............................................15,00 € / deň
b) vykonania kamenárskych prác (2 a viac dní).....................................25,00 € / jednorázovo

4.

Vjazd motorového vozidla na pohrebisko pre fyzické osoby za účelom:
c) vykonania stavebných prác/opráv hrobového miesta (1 deň)..............8,00 € / deň
d) vykonania stavebných prác/opráv hrobového miesta (2 a viac dní)...10,00 € / jednorázovo
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