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Záznam číslo: .........../2017 



Obec  Horný Pial  na základe ust. § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a ustanovenia  

§ 18 ods.2)  zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)   

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. ....../ 2017 

 ktorým schvaľuje 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horný Pial 
 

 
Článok 1 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial týmto všeobecne záväzným nariadením schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horný Pial zo dňa ...........2017. 

 

Článok 2 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší  VZN Obce Horný Pial č. 2/2007 zo dňa 

9.4.2007 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Horný Pial.  

 

 
Článok 3  

Záverečné ustanovenia  
 

  
1. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa ............2017 uznesením číslo   ......./2017. 

 

2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na domovskej 

internetovej stránke obce dňa .........2017,  zvesený bol dňa .........2017. 

 

3. Schválené VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnením na 

domovskej internetovej stránke obce dňa .............2017. Účinnosť nadobúda 15. dňom 

zverejnenia, t.j. ...............2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRE VÁD ZK O V Ý   PO R I ADO K    PO H RE B I S KA  

O B CE   H O RNÝ  PI AL   

 

 

Čl. 1 

Rozsah platnosti 

 

1. Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na  verejnom pohrebisku 

nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Horný Pial. Vzťahuje sa na 

prevádzkovateľa pohrebiska, správcu pohrebisko, na nájomníkov hrobových miest, na 

poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

        

2. V katastrálnom území obce Horný Pial sa nachádza jedno pohrebisko: 

   

       Parcelné číslo:              346/1 

       Plocha cintorína:          10 455 m2   

          Dom smútku:             parc.č. 346/3       (rozlúčková miestnosť,  vydláždený prístrešok, 

chladiace  zariadenie, voda z vodovodu, pojazdný katafalk, 

držiaky na sviečky a vence, ) 

       Voda:                            prípojka vody na polievanie – výt. stojan 

       Oplotenie:                     kovová ohrada, 2 vstupné brány 

       Osvetlenie:                    rozvody napojené na verejné osvetlenie obce  

       Chodníky:                     časť s asfaltovým povrchom, kamenivo, nespevnené 

       Počet hrobov:                310 

 

3. Pohrebisko s chodníkmi sa delí na tri sekcie A, B a C. 

 

 

Čl. 2 

Prevádzka pohrebiska 

 

1. Zriaďovateľom pohrebiska nachádzajúceho sa v  katastrálnom území obce Horný Pial je 

Obec Horný Pial,  v zastúpení starostom obce, IČO: 00307017 so sídlom v Hornom 

Piale č.52,  ktorá prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom firmy:          
  

Pohrebné a cintorínske služby, Peter Pastorok,  

       so sídlom:  Želiezovce, Dóžova 24 

       IČO:          35348658 

 na základe „ Zmluvy o výkone správy cintorína“. (ďalej len zmluva) 

 

2. Prevádzkovateľ uvedený v ods.1 prenecháva v súlade so zmluvou správu pohrebiska, 

domu smútku a márnice, údržbu miestnych komunikácií a zelene a vedenie evidencie 

pohrebiska zriaďovateľovi, t.j. Obci Horný Pial).    

 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje výkopové práce súvisiace s pochovávaním 

a exhumáciou pozostatkov, pochovávanie, vykonanie exhumácie. 

 

4. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 3 len s predchádzajúcim súhlasom 

prevádzkovateľa.  



5. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. 

požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod 

dozorom prevádzkovateľa. 

    

6. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:  

a) evidencia hrobových miest,  

b) evidencia prevádzkovania pohrebiska. 
 

 

Čl. 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje najmä nižšie uvedené služby:  

 

a) správu pohrebiska, 

b) správu  domu smútku,   

c) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

d) dodávku vody z verejného vodovodu, 

e) zapožičiavanie náradia, 

f) informačné služby, 

g) prenájom hrobových miest 

h) zapožičania obradnej siene Domu smútku na vykonanie rozlúčky so zosnulým. 

   

2. Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované 

prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku. 

 

 

Čl. 4 

Pochovávanie 

 

1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto 

pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).  

 

2. Obstarávateľ pohrebu má právu výberu pohrebnej služby, ktorá zabezpečí obrad 

pochovávania a uloženie pozostatkov do hrobu alebo hrobky.  

 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby má právo vstupu na pohrebisko obce, do márnice 

a Domu smútku za účelom vykonania pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s 

obstarávateľom pohrebu. 

 

4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom. 

 

5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný hrobové miesto po vložení telesných 

ostatkov alebo pozostatkov do hrobu riadne zasypať a hrobové miesto a jeho okolie uviesť 

do pôvodného stavu,  najmä odstrániť  prebytočnú zeminu. Pokiaľ je rakva ukladaná do 

hrobky, tak po uložení hrobku aj uzatvoriť.  

 

6. Pohrebné služby sú zodpovedné:  

- za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,  

- za znečistenie a znehodnotenie výzdoby na vedľajších hrobových miestach,  

- za dôstojný priebeh pohrebu. 



7. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 

alebo uložením urny s popolom do hrobu alebo hrobky. 

 

8. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s 

vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa  

pohrebnej služby. 

 

 

Čl. 5 

Ukladanie tiel do hrobu a hrobky 

 

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia 

tlecej doby. 

      Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl. 2 tohto poriadku je    10 rokov. 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo hrobové 

miesto dané do užívania povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi 

príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby, pred uplynutím tlecej doby, ak je ich možné 

umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej 

zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m. 

 

  

Čl. 6 

Ukladanie spopolnených pozostatkov 

 

1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu. 

 

2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú v urne 

do hrobu alebo do hrobky. Na pohrebisku Obce Horný Pial sa urnový háj nenachádza. 

  

 

Čl. 7 

Užívanie hrobového miesta – nájomná zmluva  

 

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

 

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 (10 rokov) 

stanovenej pre dané pohrebisko. Platba za hrobové miesto sa hradí vždy na 10 rokov 

vopred. 

 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú osoby blízke; ak 

ich je viac, tak tá osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá. 

 

4. Výška  nájomného za prenájom hrobových miest, domu smútku a márnice je uvedená 

v prílohe č.1 tohto prevádzkového poriadku. 

 



5. Po úmrtí nájomcu, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí 

prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom 

pohrebu zomretého nájomcu. 

 

6. Prenajímať voľné hrobové miesta vopred, na rezerváciu, je možné na základe písomnej 

žiadosti, ktorú správca pohrebiska zaeviduje, uzavrie zmluvu o nájme hrobového miesta s 

budúcim nájomcom a pridelí hrobové miesto budúcemu nájomcovi. 

 

7. Prevádzkovateľ vedie evidenciu hrobových miest, evidenciu prevádzkovania pohrebiska 

ako i situačný plán pohrebiska v elektronickej aj papierovej forme.  Plán pohrebiska obec 

sprístupní na svojej domovskej internetovej stránke a v priestoroch Domu smútku. 

 

8. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

9. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, pretože sú súkromným 

majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie. 

 

10. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim 

konaním. 

 

 

Čl. 8 

Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prepožičané miesto 

 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný 

a) na vlastné náklady udržiavať hrobové  miesto a jeho 30 cm okolie v riadnom stave, 

b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na 

vedenie evidencie hrobového miesta, 

c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska, 

d) užívať hrobové miesto na základe platnej nájomnej zmluvy, v súlade s týmto 

prevádzkovým poriadkom, 

e) môže na prenajatom mieste vysádzať stromy, kríky, umiestňovať lavičky 

a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa,   

f) ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska, 

g) udržiavať poriadok na pohrebisku, 

h) udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu k 

prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom, 

i) starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo 

okolité hrobové miesta, 

 

2. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta (tzn. 

zmenšovať hrob z dvojhrobu na jednohrob). Ak tak nájomca urobí bez vedomia 

prevádzkovateľa, pri platbe nájomného za hrobové miesto sa bude posudzovať podľa 

pôvodného stavu. 

 

3. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve 

užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa 



adresa oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska 

potrebné opatrenia na náklady oprávneného. 

 

 

Čl. 9 

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti 

 

 

1. Pohrebisko/á sú verejnosti prístupné:         Časovo neobmedzene 

 

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

pohrebisko. 

 

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

 

 

Čl. 10 

Správanie sa na pohrebisku 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, 

 zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri 

pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa 

hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich 

príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska. 

 

2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá. 

 

3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám 

pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje. 

 

4. Odpad je možné odkladať len na miestach alebo v nádobách určených prevádzkovateľom. 

 

5. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť motorovými vozidlami, na bicykli, kolobežkách, 

skateboardoch a kolieskových korčuliach. 

 

6. Vstupovať do areálu  pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými 

prostriedkami, s vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom správcu pohrebiska, 

a len po  spevnenej komunikácii.    

 

7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným 

spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. 

 

8. Správa pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel 

obmedziť alebo celkom zakázať. 

 

9. Kytice bez nádob na vodu, sviečky a vence možno umiestňovať len na plochy, ktoré sú na  

na tento účel vyhradené. Prevádzkovateľ je oprávnený zvädnuté nebo inak znehodnotené 

kvetinové dary a iné  predmety odstrániť.  

 

10. Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve. 



Čl. 11 

Práce na pohrebisku 

 

1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už 

existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

prevádzkovateľa. Žiadateľ uvedie charakter prác a dodávateľa stavby.  Bez povolenia 

prevádzkovateľa zhotoviteľ prác nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je 

povinný prevádzkovateľovi oznámiť začatie a ukončenie prác. Zhotoviteľ, ktorý na svoju 

prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je 

povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa. 

 

2.  Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

 rozmery hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť pre jedno hrob 

(šxdxh)  90x210x160,  prehĺbený jedno hrob (šxdxh)  90x210x200 

 dvoj hrob  (šxdxh)  180x210x160,  prehĺbený dvoj hrob (šxdxh)  180x210x200 

 troj hrob  (šxdxh)  270x210x160,  prehĺbený troj hrob (šxdxh)  180x210x200 

 pre dieťa mladšie ako 10 rokov, (šxdxh)  60x160x120, 

 dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

 bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,4 m, 

 rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou  vo výške minimálne 1,2 m 

 základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so 

zreteľom na únosnosť pôdy, 

 steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm, 

 predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov, 

 pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 

 pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované. 

 

3. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé 

nové hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ hranice.  

 

4. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby môžu zahájiť kopanie hrobu, až po vytýčení 

hrobového miesta a vymeraní rozmerov hrobu oprávnenou osobou, ktorú určí 

prevádzkovateľ.  

 

5. Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú 

povinní zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z 

pohrebiska, a to na vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na 

pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska. 

 

6. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo 

zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta. 

 

7. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí 

oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie 

evidenciu. 

 



8. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového 

miesta vykonávať aj bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

9. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve. 

 

 

Čl. 12 

Stromy a kry 

 

1. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste a na cintoríne len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom správy pohrebiska.  

 

2. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia 

hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene 

vysadenej prevádzkovateľom. 

 

 

Čl. 13 

Lavičky 

 

1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, 

ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia. 

 

2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska. 

 
 

 

Čl. 14 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Odpady vznikajúce prevádzkovaním pohrebiska likviduje prevádzkovateľ pohrebiska 

spôsobom v obci obvyklým v súlade s VZN o nakladaní s odpadmi. 

 

2. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a 

návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené do odpadových nádob 

umiestnených na pohrebisku. 

 

3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.  

 

4. Vývoz odpadov je zabezpečený pre 2 kontajnery o objeme 1100 l podľa potreby, 

dodávateľským spôsobom. 

 

 

Čl. 15 

Režim údržby  čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov domu smútku 
 

1. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, 

technickú vybavenosť, zariadenie domu smútku udržiava prevádzkovateľ v dôkladnom 

poriadku a čistote. 

 



2. Za týmto účelom sa vykonáva mechanická očista a dezinfekcia, ktorá je zameraná na 

ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov. 

 

3. Pri údržbe povrchov sa zachováva: - dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická 

očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, 

ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami 

s dezinfekčným účinkom 

 

4. Pri čistení sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu 

a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú 

vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia 

dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia.  

 

5. Prípravky používané: 

-    na mechanickú očistu: napr. Jar, Pur, tekuté prášky – Cif, Ata, čistiace prípravky – 

Fixinela, Domestos, 

-    dezinfekciu: napr.  Savo, ChloramínB , Jodonal B, Forten 

 

6. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa 

v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia. 

 

7. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie: 

-    prevádzkové priestory po použití a podľa potreby 

-    chladiace zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby. 

 

8. Zamestnanci prevádzkovateľa: 

Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné 

pomôcky ( plášť, rukavice, rúška na tvár ). Pre odkladanie civilného odevu majú 

vyčlenený priestor , ktorý je vybavený vešiakom, stolom, stoličkami. 

Dodržiavajú zásady osobnej hygieny, pravidelné umývanie rúk tečúcou vodou a mydlom 

s dezinfekčným účinkom . 

Pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom 

s baktericídnym a vírucídnym účinkom ( Spitaderm konc., Septoderm – konc.) 

 

9. V dome smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov.  

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje pravidelnú evidenciu v denníku chladiaceho 

boxu. Zapisuje teplotu pri akej boli do boxu  uložené telesné pozostatky . Do chladiaceho 

boxu sú ľudské pozostatky  ukladané v truhle. Kapacita chladiaceho boxu sú  2 truhly, 

ktoré sú uložené na vozíku. Chladiace zariadenie má umývateľné povrchy.  

 

10. V chladiacom boxe sa udržiavajú ľudské pozostatky do času pochovania. V chladiacom 

boxe sa udržiava teplota v rozmedzí 0°C až 5°C.  

 

11. Prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov zabezpečujú pohrebné služby. 

  

 

 

 



Čl. 16 

 Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Tento prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial    

Všeobecne záväzným nariadením č.1/2017 uznesením číslo   ......./2017. Účinnosť 

nadobúda dňom   .............2017.  Týmto dňom stráca platnosť VZN Obce Horný Pial č. 

2/2007 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Horný Pial.  

 

2. Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Horný Pial   všeobecne záväzným nariadením. 

 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horný Pial je záväzný pre prevádzkovateľa 

pohrebiska, správcu pohrebiska, prevádzkovateľov pohrebných služieb, nájomcov 

hrobových miest a návštevníkov cintorína. 

 

4. Vo veciach výslovne neupravených týmto prevádzkovým poriadkom, tieto sa riadia 

príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov o pohrebníctve. Doterajšie 

právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobových miest zostávajú zachované za rovnakých 

podmienok, ako boli dohodnuté, ak osoby oprávnené z týchto právnych vzťahov sú známe 

a podmienky užívania hrobových miest sú splnené. 

 

5. Prevádzkový poriadok je prístupný verejnosti v priestoroch Domu smútku na miestnom 

cintoríne, v sídle prevádzkovateľa a na domovskej internetovej stránke Obce Horný Pial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ľudovít   H ú d i k  

                                                                                                                    starosta obce 
         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1  k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Horný Pial  
 

 

 Cenník  služieb 

poskytovaných Obcou Horný Pial  pri prenájme hrobových miest, domu 

smútku a mraziaceho boxu na pohrebisku v Hornom Piale: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudovít   H ú d i k 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prenájom miesta na jednohrob na 10 rokov  10,00 € 

obnova užívacieho práva na jednohrob na 10 rokov 10,00 € 

prenájom miesta na detský hrob na 10 rokov 5,00 € 

obnova užívacieho práva na detský hrob na 10 rokov 5,00 € 

prenájom miesta na dvojhrob na 10 rokov 20,00 € 

obnova užívacieho práva na dvojhrob na 10 rokov 20,00 € 

prenájom miesta na trojhrob na 10 rokov 30,00 € 

obnova užívacieho práva na trojhrob na 10 rokov 30,00 € 

prenájom miesta na hrobku na 10 rokov  5,00 €/ m2 

obnova užívacieho práva miesta na hrobku  5,00 €/ m2 

prenájom domu smútku a mraziaceho boxu paušálne  5,00 € 



Príloha č. 2 

Vzor 

 

Obec Horný Pial 

935 37   Horný Pial 52,  IČO: 00307017 

 
 

Žiadosť o nájom hrobového miesta 
 

(vyplňuje sa 2 x , z toho 1 x si ponechá žiadateľ, 1x obec)  

 

 trojhrob  hrobka  detský hrob 

 

Identifikačné údaje žiadateľa:  
Priezvisko a meno: 

.................................................................................................................................................  

  

Adresa trvalého bydliska: ....................................................................................................... 

 

Rodné číslo:.................................................... 

Telefón: .........................................................  

 

Identifikačné údaje zosnulého:  
Priezvisko a meno:  

................................................................................................................................................. 

  

Dátum nar. /rod. číslo: .................................. 

Dátum úmrtia : .............................................. 

Dátum uloženia ľudských pozostatkov : ............................................... 

Záznam o nebezpečnej chorobe: ...........................................................  

Kto vykonal smútočný obrad: ...............................................................  

Kto zabezpečil pohrebné služby: .......................................................... 

 

 

 

Dátum: ....................................                   Podpis žiadateľa: ..............................................  

 

 

 

Vyplní obec:  
 

Číslo hrobového miesta: .................................. 

 

Hĺbka uložených pozostatkov: ........................ 


