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Obec Veľká Lomnica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a 

 

pre územie Obce Veľká Lomnica  
 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

č. 1/2018, 

 

 

 

 

 

ktorým sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre 

pohrebiská na území obce Veľká Lomnica“  
 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 1 

Predmet nariadenia 

 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Veľká Lomnica sa schvaľuje „Prevádzkový 

poriadok pre pohrebiská na území obce Veľká Lomnica“, ktorý tvorí prílohu tohto VZN. 

 

Čl. 2 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

 

1. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Veľká Lomnica formou dodatkov. 

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo Obce Veľká Lomnica dňa 14.03.2018.              . 

3. Toto Všeobecne záväzne nariadenie Obce Veľká Lomnica nadobúda platnosť dňom jeho 

vyvesenia a účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci.      

4. Súčasťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľká Lomnica je príloha 

„Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Veľká Lomnica“. 

 

 

         

        Mgr. Peter Duda 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha k VZN č. 1/2018 

 

OBEC VEĽKÁ LOMNICA                                            

Tatranská 175/23, 059 52  VEĽKÁ LOMNICA 
 

 

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce 

Veľká Lomnica 

 

 

Čl. 1 

Úvodné  ustanovenia 

 

1. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Veľká Lomnica (ďalej len 

„prevádzkový poriadok“) sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a upravuje pôsobnosť Obce Veľká Lomnica, ako 

prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ“), práva a povinnosti fyzických osôb, 

fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými 

pozostatkami a s ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním pohrebiska a návštevníkov 

pohrebiska. 

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska: 

Pohrebisko: umiestnené v lokalite nad ul. Poľnou v obci Veľká Lomnica 

Prevádzkovateľ: Obec Veľká Lomnica 

Sídlo: Tatranská 175/23, 059 52  Veľká Lomnica 

IČO: 00326666 

DIČ: 2020697338  

 

Čl. 2 

Prevádzková doba pohrebiska 

 

1. Pohrebisko /cintorín/  sú verejnosti prístupné:  

      - v období od 01.04. do 15.11.                                     denne od 08.00 hod. do 20.00 hod. 

      - v období od 16. 11.do 31.03.                                     denne od 08.00 hod. do 18.00 hod.  

      - v deň Pamiatky zosnulých, vrátane  

  predchádzajúcej soboty a nedele:               od 07:00 hod  do 21:00 hod. 

2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na  

pohrebisko. 

3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo 

stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom. 

4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 

5. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín 

bez osobitného  upozornenia správcom. 
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Čl. 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku  

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva: 

a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberá nájomné za nájom hrobového miesta, 

b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

c) správu pohrebiska a domu smútku, 

d) prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene, 

e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska koordinuje činnosť dodávateľov pri: 

a) výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou a zasypaním hrobu, 

b) pochovávaní a činnostiach s ním spojenými ako uloženie do chladiaceho zariadenia, úprava 

pred pietnym uložením do rakvy, pietny akt a pod., 

c) vykonávaní exhumácie v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov. 

3. Zásobovanie pohrebiska vodou je zabezpečené výtokovými stojanmi, ktoré sú napojené na 

verejný vodovod. 

4. Pohrebisko má vybudovaný dom smútku. Prevádzkovanie domu smútku zabezpečuje 

prevádzkovateľ pohrebiska. 

5.  Prevádzkovateľ pohrebiska rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje 

miesta pre hrob, hrobku a urnu, zároveň dáva súhlas na stavebné práce na cintoríne. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska sa tiež stará o chránené hroby a pomníky významných 

osobností a to aj po vypršaní práva na prenajaté miesto. 

 

Čl. 4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, 

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom 

pohrebiska (prenajímateľom) a žiadateľom (nájomcom). Nájomca nie je oprávnený dať 

hrobové miesto do podnájmu, 

c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších 

predpisov, 

d) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady. Hrobové miesto musí 

byť najmä očistené, odburinené a pokosené. Na pohrebisku je zakázané skladovať plastové 

a sklenené nádoby, plechovky, demontované časti príslušenstva hrobového miesta a iné 

predmety. Príslušenstvo hrobového miesta musí byť osadené tak, aby neohrozovalo 

návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta, 

e) bezodkladne zabezpečiť na vlastné náklady nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta 

ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy a majetok ďalších osôb, 

f) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
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g) ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, 

vyzve nájomcu (užívateľa), aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto  

nedostatky neodstráni v určenej lehote alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, 

prevádzkovateľ pohrebiska urobí potrebné opatrenia na náklady nájomcu (užívateľa). 

 

2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia 

a vysádzať dreviny, kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. 

Nájomcovia hrobových miest, ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať 

do zelene vysadenej prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ pohrebiska môže určiť rozmery 

i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia. Lavičky môžu používať všetci návštevníci 

pohrebiska. 

 

Čl. 5 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok. 

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, sú povinní chovať sa 

spôsobom odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú povinní riadiť 

sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Na pohrebisku nie je dovolené robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky 

a pod ich vplyvom vstupovať na pohrebisko, odhadzovať odpadky a iné veci mimo priestor na 

to určený, spaľovať trávu a iný odpad, ukladať a skladovať nádoby, náradie a iné predmety na 

pohrebisku, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, 

skateboarde a iných športových prostriedkoch, poškodzovať hrobové miesta, zariadenia, 

objekty a zeleň a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta 

obvyklé. 

4. Sviečky a kahance možno na pohrebisku zapaľovať len na hrobovom mieste a mieste na to 

vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru a poškodenia hrobových miest 

a vybavenosti pohrebiska.  

5. Voda z výtokových koncoviek na pohrebisku je určená len na polievanie zelene a na 

údržbu hrobových miest. Zakazuje sa odnášať vodu z pohrebiska. 

6. Návštevníci pohrebiska, ktorí vykonávajú na pohrebisku práce za účelom úpravy 

hrobového miesta, sú povinní riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom a sú povinní 

dodržiavať všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

7. Návštevníci pohrebiska, ktorí vykonávajú úpravy hrobového miesta sú pred vstupom na 

pohrebisko povinní nahlásiť sa u prevádzkovateľa pohrebiska s výnimkou uloženia 

(aranžovania) kvetov, výsadby kvetov na hrobovom mieste. 

8. 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. 

9.  Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami, fyzickými 

osobami – podnikateľmi a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch a objektoch 

pohrebiska. 

10. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas stanovenej prevádzkovej doby. 
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Čl. 6 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových miest  

 

1. Ľudské pozostatky  a ľudské ostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek 

a urnových miest. 

2. Ukladanie ľudských pozostatkov musí byť v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 

131/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky v súlade so zákonom 

o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je 

stanovená v článku 7 tohto prevádzkového poriadku. 

5. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať 

do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek, ku ktorým je uzatvorená zmluva 

o nájme hrobového miesta. Vklad urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo 

ľudskými ostatkami do hrobového miesta je nájomca povinný písomne oznámiť 

prevádzkovateľovi pohrebiska pred uložením urny do hrobového miesta. Bez nahlásenia 

prevádzkovateľovi pohrebiska nesmie byť urna vkladaná na pohrebisko. 

6. Opravu alebo úpravu hrobového miesta možno vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska s výnimkou uloženia (aranžovania) kvetov, výsadby kvetov na hrobovom mieste. 

7. Plán hrobových miest je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj prístupný 

k nahliadnutiu. 

 

Čl. 7 

Tlecia doba 

 

1. Na pohrebisku v obci Veľká Lomnica je stanovená tlecia doba 20 rokov.  

 

Čl. 8 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska spôsobom v súlade so 

zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 9 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby, 

veľkoobjemový kontajner) a v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení a v súlade 

s platným všeobecne záväzným nariadením Obce Veľká Lomnica o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľká Lomnica. Pri nakladaní 

s drobným stavebným odpadom a  stavebným odpadom, ktorý vznikne nájomcovi alebo 

užívateľovi hrobového miesta z činnosti opravy alebo úpravy hrobového miesta (budovania 

obruby, hrobky, atď.) sa musí postupovať v súlade s platným všeobecne záväzným 

nariadením Obce Veľká Lomnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území Obce Veľká Lomnica. 
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Čl. 10 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby 

podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu; za účelom prepravy ľudských 

pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských pozostatkov 

a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia urny s popolom do hrobu, 

hrobky alebo urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich 

opätovného pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v článku 

10. bod 1 len s povolením prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku 

pohrebiska. 

 

 

Čl. 11 

Cenník služieb 

 

1. Za prenajaté hrobové miesto na cintoríne  vo  Veľkej Lomnici je výška  poplatkov  za 

jednotlivé cintorínske úkony pre obyvateľov s trvalým pobytom vo Veľkej Lomnici, 

respektíve pre obyvateľov, ktorí v čase úmrtia nemali trvalý pobyt na území obce Veľká 

Lomnica, ale v priebehu života mali na území obce Veľká Lomnica trvalý pobyt 

minimálne 10 rokov, prihliada sa na nich ako na občanov, ktorí mali na území obce Veľká 

Lomnica trvalý pobyt, stanovená: 

a) po celú tleciu dobu 20 rokov  činí: 

        - jednohrob........................................................................... 66,- € 

        - dvojhrob............................................................................106,- € 

        - trojhrob..............................................................................123,- € 

        - prehĺbený hrob .................................................................. 66,- € 

        - hrobka -1 miestna................................................................80,- € 

        - hrobka -2  miestna...............................................................66,- €  

        - hrobka -3  miestna...............................................................66,- €  

          - detský hrob (rakva do 160 cm) ...........................................10,- € 

          - urna .....................................................................................20,- €                                                                             

      b) po uplynutí tlecej doby (20 rokov) prenájom na 10 rokov činí: 

        - jednohrob.............................................................................33,- € 

        - dvojhrob...............................................................................44,- € 

        - trojhrob.................................................................................60,- € 

        - prehĺbený hrob ....................................................................33,- € 

        - hrobka – 1 miestna...............................................................40,- € 
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        - hrobka – 2 miestna...............................................................33,- € 

        - hrobka – 3 miestna...............................................................33,- € 

          - detský hrob (rakva do 160 cm)   ............................................5,- € 

        - urna ......................................................................................10,- €                                                                               

 

c) Iné poplatky: 

         - poplatok za použitie domu smútku (obradná miestnosť a alebo chladiace zariadenie)  

           .............................................................................................. 10,- € 

         - vstup na cintorín  za účelom úpravy hrobového miesta......... 5,- € 

 

d) Prenájom hrobového miesta na cintoríne vo Veľkej Lomnici, výška poplatkov za jednotlivé 

úkony pre obyvateľov, ktorí nemajú v obci Veľká Lomnica trvalý pobyt je možný len 

s predchádzajúcim súhlasom obce so zvýšeným poplatkom o 200 %.       

 

e) Povinnosť úhrady týchto poplatkov začína rovnako pre  všetkých  účinnosťou tohto   

prevádzkového poriadku.    

 

Vo Veľkej Lomnici, 14.03.2018  

 

 

 Mgr. Peter Duda 

    starosta obce 
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