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Mesto Kolárovo na základe samosprávnej pôsobnosti podľa Článok č. 4 ods.1 a Článok č. 6 ods.1
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s Článok
č. 17 ods. 1, Článok č. 18 ods. 2 a nasl. zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej ako ,,zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve“) vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kolárovo
o prevádzkovom poriadku pohrebiska

PRVÁ ČASŤ

Prevád zk ov ý p oriad ok
Mesta Kolárovo

pohrebiska

Článok č. 1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Kolárovo sa vzťahuje na pohrebisko mesta
Kolárovo v lokalite Čergov.
Zriaďovateľ:
Mesto Kolárovo
Prevádzkovateľ a správca pohrebiska:
GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
IČO:
42199646
DIČ:
2022938852
IČ DPH:
SK2022938852
Sídlo:
Priemyselná oblasť 2970, 946 03 Kolárovo
Tel. kontakt: 035/7771502

Článok č. 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku tieto služby a nasledovné činnosti:
1.1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
1.2. pochovanie,
Spôsoby pochovania:
a) Klasický pohreb (pochovanie zosnulého v rakve do zeme)
- pochovanie môže byť vykonané buď do nového hrobového miesta alebo do
existujúceho hrobového miesta, ktorým disponujú pozostalí.
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b) Kremácia
- vykoná sa rozlúčka so spopolnenými ľudskými pozostatkami, ktoré sa uložia do
hrobového miesta, urnového miesta v kolumbáriu, urnového hrobového miesta
v urnovom háji, alebo hrobky.
- vykoná sa rozlúčka so zosnulým, potom sa vykoná spopolnenie a následne sa
uskutoční uloženie urny do hrobového miesta, urnového miesta v kolumbáriu,
urnového hrobového miesta v urnovom háji, alebo hrobky.
Typ pohrebného obradu
Rozhodnutie o type pohrebného obradu by malo byť v súlade s presvedčením zosnulého, je
to súčasť úcty k nemu. Organizuje sa cirkevný alebo občiansky pohreb. Pozostalým sa
odporúča byť na mieste vykonania poslednej rozlúčky so zosnulým minimálne polhodinu
pred začatím obradu. Ostatným účastníkom pohrebného obradu sa odporúča prísť na miesto
poslednej rozlúčky 15 minút pred začiatkom samotného pohrebného obradu. Kvetinové dary
sa uložia na určené miesto.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

vykonanie pohrebného obradu,
vykonávanie exhumácie,
pochovanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého plodu,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
správu pohrebiska,
správu domu smútku, vrátane vnútorných zariadení,
údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,
zásobovanie vodou,
zabezpečovanie pravidelného odvozu vytvoreného odpadu,
vydáva povolenia na:
- vykonávanie kamenárskych prác na pohrebisku,
- vstup do cintorína autom,
Povolenia sú spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý tvorí
prílohu prevádzkového poriadku pohrebiska.
2. Činnosti uvedené v bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., zabezpečuje výlučne prevádzkovateľ
pohrebiska.
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Článok č. 3
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta.
2. Právo užívať hrobové miesto (ďalej len ,,nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme
hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako prenajímateľom a nájomcom.1
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného. Uzatvorením
nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
3. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa podľa zmluvy
o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú uhrádza každých 10 rokov. Nájomca
je povinný uhradiť nájomné najneskôr do 1 mesiaca od uplynutia predplateného obdobia.
Prenajatie hrobového miesta je možné len za radom, nie je možné prenajať hrobové miesto
v rade, ktorý nie je ešte začatý.
4. Zmluva o nájme urnového miesta v kolumbáriu sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca je
povinný uhradiť na základe zmluvy o nájme urnového miesta v kolumbáriu nájomné
jednorázovo za nájom urnového miesta v kolumbáriu. Nájomca je povinný podľa zmluvy
o nájme urnového miesta v kolumbáriu vyhotoviť kryt urnového miesta v kolumbáriu resp.
náhrobnú pamätnú tabuľu v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy
o nájme na základe výkresu, ktorý tvorí prílohu zmluvy o nájme urnového miesta
v kolumbáriu. Prenajatie urnového miesta v kolumbáriu je možné len za radom, nie je možné
prenajať urnové miesto v rade, ktorý nie je ešte začatý.
5. Zmluva o nájme urnového hrobového miesta v urnovom háji sa uzatvára na dobu neurčitú.
Nájomca je povinný uhradiť na základe zmluvy o nájme urnového hrobového miesta
v urnovom háji nájomné jednorázovo za nájom urnového hrobového miesta v urnovom háji.
Nájomca je povinný podľa zmluvy o nájme vyhotoviť náhrobný urnový pomník v lehote
najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpísania zmluvy o nájme urnového hrobového miesta
na základe výkresu, ktorý tvorí prílohu zmluvy o nájme urnového hrobového miesta
v urnovom háji. Prenajatie urnového hrobového miesta v urnovom háji je možné len za radom,
nie je možné prenajať urnové miesto v rade, ktorý nie je ešte začatý.
6. Prenajatie ďalšieho hrobového miesta je možné žiadať iba v prípade úmrtia rodinného
príslušníka (maximálne 4 hrobové miesta).
7. 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. o pohrebníctve.

1

§ 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení

4

8. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy má osoba blízka, ak
je viac blízkych osôb, tá blízka osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá.2
9. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol
nájomcom, zabezpečí prenajímateľ - prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu
od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu.
10. Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca
v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa – prevádzkovateľa.
11. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto na pohrebisku v riadnom stave.
12. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
nájomcu aby v určenej lehote odstránil nedostatky. V opačnom prípade vykoná
prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
13. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
14. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať len
so súhlasom prevádzkovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste počas víkendov, sviatkov
a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa.
15. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvalé ozdoby je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť. Zakázané je medzi hroby
odkladať plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu.
16. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesto alebo ich opierať
o susedné príslušenstvo hrobu. Príslušenstvom hrobu sú: pomníky, náhrobné kamene, kryty
resp. náhrobné dosky a oplotenie. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť
prevádzky na cintoríne, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vyzvať nájomcu na vykonanie
nápravy.
17. Nájomca hrobového miesta je oprávnený zhotoviť príslušenstvo hrobu na nové hrobové
miesto vždy len podľa nájomnej zmluvy, t.j. podľa rozmeru a typu hrobového miesta a na
základe prechádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
18. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nesmie nájomca
hrobového miesta ani žiadna iná osoba vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu a umiestňovať
lavičky, je zakázané skladovať rôzne náradia a nádoby v miestach okolo hrobových miest.
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19. Nájomca hrobového miesta na základe žiadosti o ukončení užívania hrobového miesta
z dôvodu zrušenia hrobového miesta a podľa nájomcom doloženého čestného prehlásenia
k súhlasu s ukončením nájmu hrobového miesta môže ukončiť nájom hrobového miesta.
Nájomca je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu na vlastné náklady. Nájomca môže
vypovedať nájom hrobového miesta výlučne s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska.
20. Nájomca je zodpovedný za škodu, ktorá bola spôsobená pádom náhrobného kameňa
na susedné pomníky z dôvodu nekvalitného vyhotovenia vlastného pomníka. Nájomca je
povinný uhradiť spôsobené škody na vlastné náklady.

Článok č. 4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá
používania zariadení pohrebiska a obradnej siene
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska,
zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú
robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, púšťať prenosné nosiče
zvuku, poškodzovať pomníky, zariadenia a zeleň na pohrebisku.
Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, telefonovať počas pohrebných obradov
a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatných zariadení pohrebiska.
3. Návštevníci sú zodpovední za škody, ktoré spôsobili svojim nezodpovedným správaním, t.j.
poškodili hroby a ich príslušenstvá, ako i ostatné zariadenia pohrebiska. Návštevníci sú
povinný spôsobené škody uhradiť na vlastné náklady.
4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad.
5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, aby nevzniklo
nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti
pohrebiska.
6. Odpad je nutné odkladať na určené miesto.
7. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
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8. 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.
9. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
10. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru. Ak nie sú umiestnené v uzavretých svietidlách, môžu byť
rozsvietené len v prítomnosti návštevníkov pohrebiska.
11. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel
obmedziť alebo celkom zakázať.
12. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových
korčuliach.
13. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom
správcu pohrebiska a len po určených komunikáciách.
14. Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený:
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do
chladiaceho zariadenia,
b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov, inú
úpravu hrobového miesta – po písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
15. Je zakázané odcudzovať ozdobné predmety z hrobov, náhrobky, vence a kytice.
16. Návštevníci pohrebiska musia dodržiavať otváraciu dobu pohrebiska. Mimo otváracej doby
je zakázané vstupovať resp. zdržiavať sa v areáli pohrebiska. Výnimku tvoria zamestnanci
prevádzkovateľa pohrebiska a osoby v sprievode Mestskej polície v Kolárove.

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby a obstarávateľ pohrebu sú povinní dodržiavať tento
prevádzkový poriadok pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený
prevádzkovateľom pohrebiska. Termín pohrebného obradu je potrebné najskôr dojednať
s prevádzkovateľom pohrebiska, až potom u kňaza príslušnej cirkvi. Prevádzkovateľ
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pohrebnej služby a obstarávateľ pohrebu sú povinní rešpektovať termíny pohrebných obradov
určené prevádzkovateľom pohrebísk.
2. Prechodné uloženie ľudských pozostatkov je zabezpečované v chladiacom zariadení v dome
smútku nachádzajúceho sa v cintoríne v Kolárove.
3. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od
úmrtia.
4. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho
možno ihneď pochovať, to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské
pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup do
domu smútku za účelom uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.
6. Vstup do domu smútku zabezpečujú počas otváracej doby podľa prevádzkového poriadku
zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska a mimo otváracej doby vstup zabezpečia
zamestnanci mestskej polície.
7. Prevádzkovateľ pohrebnej služby po vstupe na pohrebisko je v plnej miere zodpovedný za
zabezpečovanie BOZP v súlade so Zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ako aj z hľadiska ochrany pred
požiarmi plniť v plnej miere ustanovenia Zákona SNR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov.
8. Obstarávateľ pohrebu alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby na základe požiadavky
obstarávateľa pohrebu môže s prevádzkovateľom pohrebísk dojednať termín pohrebného
obradu osobne alebo telefonicky.
9. Nahlasovanie pohrebných obradov je možné v pracovných dňoch: od 7.00 hod. do 15.30 hod.,
(obedňajšia prestávka od 11.30 hod. do 12.30 hod.).
10. V prípade telefonickej objednávky pohrebného obradu sa nahlasuje:
a) názov prevádzkovateľa pohrebnej služby,
b) meno a priezvisko objednávateľa pohrebného obradu,
c) meno a priezvisko zosnulého,
d) miesto pochovania a druh pohrebného obradu.
11. V prípade telefonickej objednávky pohrebného obradu je prevádzkovateľ pohrebnej služby
povinný zabezpečiť prítomnosť nájomcu hrobového miesta v mieste sídla prevádzkovateľa
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pohrebiska alebo v cintoríne za účelom dojednania hrobového miesta kde sa vykoná pohreb
zosnulého.
12. Iba prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykonávať hudobnú reprodukciu, výkop a
zasypanie hrobu, pohrebný obrad, výkop hrobu na zriadenie hrobky, odkrytie, zakrytie
hrobového miesta a zaliatie hrobky. Do hudobnej miestnosti a ostatných priestorov domu
smútku sa vstup cudzím osobám zakazuje.
13. Zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska vykonávajú a usmerňujú celý priebeh pohrebného
obradu.
14. V súvislosti s realizáciou výkopu je nájomca hrobového miesta povinný dostaviť sa osobne
do miesta sídla prevádzkovateľa pohrebiska za účelom udelenia súhlasu na pochovanie.
V prípade, ak nájomcom hrobového miesta je zosnulý, dostaví sa osoba, ktorá bude nájomcom
hrobového miesta zo zákona.
V prijímacej kancelárii prevádzkovateľa pohrebiska je nájomca hrobového miesta je povinný
preukázať sa preukazom totožnosti a nájomnou zmluvou. Ak nemá uzatvorenú nájomnú
zmluvu, preukáže sa dokladom o príbuzenskom vzťahu. Zamestnanec prevádzkovateľa
pohrebiska skontroluje hrobové miesto v evidencii hrobových miest, následne skontroluje
hrobové miesto aj fyzicky, kde bude realizovaný výkop.
V prípade, ak sa zistí, že je už poškodený náhrobný kameň a obruba, na mieste výkopu sa
spíše Zápis o poškodení hrobového miesta.

Článok č. 5
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v nasledovnom rozsahu:
Od 01.01. do 31.01.
Od 01.02. do 28.02.
Od 01.03. do 30.04.
Od 01.05. do 31.05.
Od 01.06. do 30.06.
Od 01.07. do 31.08.
Od 01.09. do 30.09.
Od 01.10. do 31.10.
Od 01.11. do 31.12.

od 8,00 hod. do 16,30 hod. denne
od 8,00 hod. do 17,00 hod. denne
od 8,00 hod. do 18,00 hod. denne
od 8,00 hod. do 19,00 hod. denne
od 8,00 hod. do 20,00 hod. denne
od 7,00 hod. do 20,00 hod. denne
od 8,00 hod. do 19,00 hod. denne
od 8,00 hod. do 18,00 hod. denne
od 8,00 hod. do 16,00 hod. denne

s výnimkou Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, kedy bude otváracia doba
oznámená prostredníctvom mestského rozhlasu a zverejnená na webovej stránke
prevádzkovateľa.
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2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti
na pohrebisko.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže otváracie hodiny podľa potreby upraviť.
4. Vstup na pohrebisko s motorovými vozidlami je povolený vozidlám prevádzkovateľa pohrebiska
a ďalším vozidlám s povolením prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok č. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
exhumácia3 a plán hrobových miest
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Na pohrebisku sa vykonávajú pohrebné obrady v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 15:00
hod.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať zákonom stanovené požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
c) pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m,
d) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
e) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
f) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
g) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným plodom alebo predčasne odňatým ľudským
plodom, vo výške 0,7 m,
h) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahuje požiadavka minimálnej bočnej vzdialenosti 0,3 m.
3. Ľudské pozostatky sa pochovávajú po jednom do každého hrobu.
4. V prípade pochovania ľudských pozostatkov a ostatkov do nového hrobového miesta, sa
pochováva za radom, nie je možné pochovávať v rade, ktorý nie je ešte začatý.
5. Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté.
6. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do tohto 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 1 meter.4

3
4

§19 zákona č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve v platnom znení
§19 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
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7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.5
Ukladanie urien, opravy a úpravy hrobových miest
1. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa vôle zosnulého
vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne uloženej
do kolumbária, do urnového hrobového miesta v urnovom háji, do hrobu alebo do hrobky.
2. Ukladanie urien sa musí nahlasovať prevádzkovateľovi pohrebiska. Bez nahlásenia
prevádzkovateľovi pohrebiska nesmie byť urna uložená na pohrebisko.
3. Opravu alebo úpravu hrobového miesta možno vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa
s výnimkou uloženia kvetov, výsadby kvetov na hrobovom mieste a zapálenie sviečky.
Uvedené práce sa môžu vykonávať počas otváracej doby prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu povolení na vykonanie prác cintorínskeho
charakteru vrátane vjazdu motorovým vozidlom do cintorína.
4. Nájomca hrobového miesta alebo podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce,
alebo akékoľvek iné práce, je povinný po ukončení prác vyčistiť okolie a nepotrebné zvyšky
kameňa a ostatných materiálov, používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo iných
úpravách hrobu vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady a je povinný riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska. Zvyšky zo stavby je zakázané ukladať do kontajnerov na
pohrebisku.
Exhumácia ľudských ostatkov
1. Exhumácia je vykopanie ľudských ostatkov z hrobu.
2. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
c) alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
3. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva písomne prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené.
4. Exhumáciu prevádzkovateľ pohrebiska vykoná výlučne po uplynutí tlecej doby, t.j. najmenej
10 rokov.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.
6. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
7. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

5

§19 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
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Plán hrobových miest
1. Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom knihy evidencie
hrobových miest a taktiež elektronickou formou.

Článok č. 7
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

Článok č. 8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska podľa osobitných právnych predpisov.6

Článok č. 9
Spôsob nakladania s odpadmi7
1. V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny odpad.
2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu
a) odpad rastlinného pôvodu – suché kvety, pokosená tráva, lístie.
b) tuhý odpad – obaly celofánové, plastové kvetináče, kahance sklenené, plastové a pod.
c) drobný stavebný odpad – zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri
kamenárskych prácach.
3. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta
do zberných nádob na to určených.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby,
veľkokapacitné kontajnery a 1100 litrové smetné nádoby, ktoré podľa potreby vyprázdňuje.
5. Na pohrebisku je zakázané spaľovať odpad.
6. Pri rozobratí náhrobky, betónových rám, resp. pri stavebných úpravách hrobu, vznikajúci
stavebný odpad nie je možné uložiť do kontajnerov na odpad umiestnených na území
6
7

Podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve v platnom znení
V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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pohrebiska. Stavebný odpad je možné uložiť na prevádzkovateľom určené miesto
na pohrebisku. Po dokončení prác prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí odvoz tohto
materiálu za poplatok určený vždy podľa aktuálneho cenníka na požiadanie zákazníka, alebo
zákazník odstráni odpad na vlastné náklady. Takýto odpad sa môže skladovať na území
pohrebiska najviac 1 mesiac.

Článok č. 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinná prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky
od prevádzkovateľa pohrebnej služby, ak je úmrtie doložené:
a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo
b) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských
zostatkov.
4. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ
prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

Článok č. 11
Cenník služieb
Cenník služieb tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto nariadenia.

Článok č. 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebisku zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý sa
postará o to, aby tento prevádzkový poriadok bol umiestnený (vyvesený) na verejne
prístupnom a vhodnom mieste.
2. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku a ďalšie
podrobnosti o pohrebníctve, v prípade ich vzniku sa bude postupovať v zmysle zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
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3. Toto nariadenie
o prevádzkovom poriadku pohrebiska bolo prijaté Mestským
zastupiteľstvom v Kolárove dňa 16.12.2020, a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021
4. Nadobudnutím platnosti tohto nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebiska sa ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva č.757/2010 bod A1/d o prevádzkovom poriadku
pohrebiska zo dňa 1.3.2010 a ruší sa Cenový výmer č. 1/2010 v znení jeho Dodatku č. 1/2013.

V Kolárove, dňa 17.12.2020

Primátor mesta
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Príloha č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Kolárovo č. ..../2020 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
Cenník služieb pokytovaných na pohrebisku
CENNÍK ZA CINTORÍNSKE SLUŽBY, OBNOVA, PRENÁJOM, POVOLENIA
a/ Cintorínske služby
1. Výkop hrobu pre uloženie rakvy alebo exhumovaných
zostatkov v rakve do zeme a úprava hrobu ............................................................................. 74,00 €
2. Výkop prehĺbeného hrobu pre uloženie rakvy exhumovaných
zostatkov do zeme a úprava hrobu ......................................................................................... 95,00 €
3. Výkop detského hrobu a úprava hrobu ................................................................................. 40,00 €
4. Použitie búracieho kladiva v zimnom období pri výkope hrobu
za 15 min. použitia ................................................................................................................... 6,00 €
5. Rozoberanie a skladanie pomníka k pohrebu:
5.1. Rozoberanie pomníka k pohrebu za:
a) detský hrob......................................................................................................................... 20,00 €
b) jednohrob ........................................................................................................................... 30,00 €
c) dvojhrob ............................................................................................................................. 40,00 €
d) trojhrob .............................................................................................................................. 50,00 €
e) štvorhrob ............................................................................................................................ 60,00 €
5.2. Skladanie pomníka k pohrebu za:
a) detský hrob......................................................................................................................... 20,00 €
b) jednohrob ........................................................................................................................... 30,00 €
c) dvojhrob ............................................................................................................................. 40,00 €
d) trojhrob .............................................................................................................................. 50,00 €
e) štvorhrob ............................................................................................................................ 60,00 €
6. Použitie obradnej siene vrátane zariadení
(smútočné zástavy, stojanové svietidlá, kríž, zvuková technika)......................................... 44,00 €
7. Použitie chladiarenskej katafalky............................................................................................ 15,00 €
8. Použitie mechanického voza ................................................................................................... 12,00 €
9. Použitie stojana na vence .......................................................................................................... 5,00 €
10. Použitie rovnošaty .................................................................................................................. 20,00 €
11. Použitie prenosného ozvučovacieho systému ........................................................................... 5,00 €
12. Použitie chladiaceho zariadenia za deň aj začatý...................................................................... 7,00 €
13. Uloženie urny do hrobu .......................................................................................................... 14,00 €
14. Prepožičanie vedier na živé kvety........................................................................................... 10,00 €
b/ Nájom a obnova hrobových miest
1.Nájomné za hrobové miesta na obdobie 10 rokov:
a) jednohrob (150 x 270)............................................................................................................. 50,00 €
b) dvojhrob (240 x 270) ............................................................................................................ 100,00 €
c) detský hrob (100 x 150) .......................................................................................................... 30,00 €
Súčasťou poplatku je aj paušálny poplatok za odber vody a služby spojené
s údržbou cintorína na 10 rokov.
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c/ Prenájom urnových priestorov
1. Časovo neobmedzený prenájom pre vytvorené priestory
v kolumbáriu /v urnovej stene / na umiestnenie urny ........................................................... 250,00 €
2. Časovo neobmedzený prenájom pre vytvorené
priestory v urnovej hrobke na umiestnenie urny ................................................................. 350,00 €
Súčasťou poplatku je aj paušálny poplatok za odber vody a služby spojené
údržbou cintorína.

d/ Exhumácia
1. Exhumácia ľudských pozostatkov po uplynutí tlecej doby (10 rokov)...................................... 85,00 €
(+ výkop hrobu podľa cenníka)
2. Exhumačná rakva ....................................................................................................................... 70,00 €
e / Povolenia
1. Povolenie ročné – na vykonávanie kamenárskych prác
v cintoríne ............................................................................................................................... 380,00 €
Zľava 30,00 €, keď povolenie bude zaplatené do 15-ho marca bežného roka .
2. Povolenie polročné – na vykonávanie kamenárskych prác
v cintoríne .............................................................................................................................. 200,00 €
- Povolenie na I. polrok od 01.01 do 30.06. bežného roka
- Povolenie na II. polrok od 01.07. do 31.12. bežného roka
3. Povolenie jednorazové – na vykonávanie kamenárskych prác
v cintoríne na jeden určený hrob ............................................................................................... 20,00 €
4. Povolenie na vstup autom do cintorína – jednorazové ............................................................... 5,00 €
5. Uskladnenie stavebnej odpadu na vyznačenom mieste
po uplynutí 1 mesiaca za každý začatý m2 ......................................................................... 1,50 € / m2
6. Uskladnenie rozobratých hrobových pomníkov na vyznačenom
mieste po uplynutí 6 mesiacov za každý začatý m2 ........................................................... 1,00 € / m2
7. Likvidácia pomníka a pohrebného miesta po skončení nájomnej doby. .................................. 90,00 €
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