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Obec Lovča, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade s ustanovením §18 

odsek 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o pohrebníctve“) vydáva 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo 5/2022 

 

O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE LOVČA 

  

 

 

§1 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie  obce (ďalej aj „nariadenie“), ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska zriadeného v katastrálnom území obce Lovča. 

 

 

§2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Obec Lovča (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom verejného pohrebiska
1
 v katastrálnom 

území obce Lovča.  

 

(2) Pohrebisko v katastrálnom  území obce Lovča (ďalej aj „pohrebisko“) je zriadené obcou 

Lovča pri výkone samosprávy
2
 a obec ho sama prevádzkuje. 

 

 

§3 

Prevádzkový poriadok pohrebiska  

 

(1) Prevádzkový poriadok pohrebiska tvorí Prílohu 1 tohto nariadenia.  

 

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska je uložený na obecnom úrade obce a sprístupnený 

verejnosti na webovom sídle obce a  vyvesením na informačnej tabuli pohrebiska, t. j. pri 

vstupe do areálu cintorína v katastrálnom území obce Lovča. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 §2 odsek 1 písmeno u) zákona o pohrebníctve 

2
 §4 odsek 3 písmeno f) zákona o obecnom zriadení 
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§4 

Záverečné ustanovenia 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lovča na 

svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2021.  

 

 

§5 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 14. 12. 2021. 

 

 

§6 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce 

Lovča, vrátane dodatkov. 

 

 

§7 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2022. 

 

_______________________ 

    Ondrej Bahno 

     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Počet príloh: 1 

 

ZOZNAM PRÍLOH  

Číslo 

prílohy 
NÁZOV PRÍLOHY 

Počet 

strán 

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska 5 
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Príloha 1 k nariadeniu číslo 5/2022  

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  POHREBISKA 

 

 

Článok 1 

Zriadenie pohrebiska 

 

(1) Obec Lovča (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom pohrebiska v katastrálnom území obce.  

 

(2) Pohrebisko v katastrálnom území obce  je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová 

lúka, vsypová lúka. Súčasťou pohrebiska je aj dom smútku s márnicou. 

 

 

Článok 2 

Prevádzkovanie pohrebiska 

 

Obec Lovča je prevádzkovateľom pohrebiska. Odborný dohľad nad prevádzkou 

pohrebiska na základe uzavretej zmluvy vykonáva pre obec ako prevádzkovateľa 

pohrebiska osoba odborne spôsobilá.  

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Názov:   OBEC LOVČA 

Sídlo:     Geromettova 95, 966 21 Lovča 

IČO:      00 320 820 

 

 

Článok 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

Na pohrebisku sú poskytované služby a činnosti: 

a) zriaďovanie miest na hroby, miest na urnové hroby a ich prenájom, 

b) starostlivosť o oplotenie pohrebiska a vstup na pohrebisko, 

c) otváranie a zatváranie vstupných zariadení, 

d) úprava a čistenie komunikácií na pohrebisku, 

e) správa a údržba pozemkov, stavieb a objektov nachádzajúcich sa na pohrebisku,  

f) výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest a ich 

okolia,  

g) starostlivosť o inžinierske siete na pohrebisku, 

h) dodávka vody, 

i) zabezpečenie verejného osvetlenia,  

j) zabezpečovanie poriadku a čistoty na pohrebisku, 

k) zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu, 

l) zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom.         
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Článok 4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta medzi 

prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta za odplatu. 

 

(2) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto v riadnom stave 

v súlade s účelom nájmu, v čistote a poriadku.  Hrobové miesto musí byť najmä 

pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov. Nájomca je povinný odstrániť                    

z hrobového miesta znehodnotené kvetinové vence, kytice, odpad z vyhorených sviečok     

a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska. 

 

(3) Práce na pohrebisku súvisiace so zriadením, alebo rekonštrukciou príslušenstva k hrobu 

na prenajatom hrobovom mieste (napríklad osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia 

pomníka a okolia hrobu a podobne) sa počas sobôt, nedieľ a sviatkov môžu vykonávať 

len výnimočne, po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

(4) Po ukončení kamenárskych, alebo iných prác na prenajatom hrobovom mieste je nájomca 

povinný  na vlastné náklady vyčistiť okolie hrobového miesta a zabezpečiť odvoz odpadu 

vzniknutého pri prácach, nepotrebných zvyškov kameňa a iných materiálov používaných  

pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej údržbe hrobového miesta na miesto na to určené.  

 

(5) Osoba, ktorá vykonáva pre nájomcu kamenárske práce alebo iné práce na prenajatom 

hrobovom mieste, dodržuje ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebiska a pokyny 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

(6) Prevádzkovateľ pohrebiska preruší alebo zastaví práce, ak nájomca, alebo osoba, ktorá 

vykonáva pre nájomcu kamenárske práce alebo iné stavebné práce na prenajatom 

hrobovom mieste porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku, alebo ak jeho činnosť 

môže rušiť pohrebný obrad.  

 

(7) Nájomca nemôže uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na 

pohrebisku, ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

Nájomca nemôže odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich 

opierať o susedné príslušenstvo hrobu. 

 

(8) V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, 

životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného 

odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve 

prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť 

príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu 

hrobového miesta.  
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Článok 5 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

(1) Návštevníci pohrebiska dodržiavajú ustanovenia Prevádzkového poriadku aj pokyny 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

(2) Návštevníci pohrebiska sa na pohrebisku správajú spôsobom zodpovedajúcim piete 

miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti 

zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti.  

 

(3) Rozsvecovať kahance a sviečky je dovolené na hrobovom mieste alebo mieste na to 

vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne nebezpečenstvo 

poškodenia iných hrobových miest alebo vybavenia pohrebiska. Rozsvecovanie kahancov 

a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených prípadoch 

prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.  

 

(4) Voda je v priestoroch pohrebiska zabezpečená zo studne a je určená na prevádzkové 

účely, najmä na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach.   

 

(5) Pietne a spomienkové akcie sa v priestoroch pohrebiska uskutočňujú len so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

(6) Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je možný so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska po vyhradených komunikáciách na prepravu:  

a) rakvy s ľudskými pozostatkami do Domu smútku na vykonanie pohrebného obradu 

alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania a na dovoz 

vencov,  

b) materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, 

náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,  

c) nevládnych a zdravotne postihnutých osôb, 

d) nádob na odpad, 

e) drevín pri ich výrube. 

 

(7) Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska eviduje prevádzkovateľ pohrebiska.  

 

(8) Vodič motorového vozidla dodržiava ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebiska 

a pokyny prevádzkovateľa, najmä dáva prednosť chodcom, nejazdí a neodstaví vozidlo 

ani prívesný vozík na trávnaté plochy, na chodníky, medzi hrobové miesta, neruší priebeh 

pohrebného obradu.  

 

(9) V priestoroch pohrebiska je zakázané: 

a) správať sa hlučne, nedôstojne a neprimerane miestu, počúvať hlasno prenosné nosiče 

zvuku, používať pyrotechnické výrobky a ďalšie hlasné zariadenia, 

b) pohadzovať či zhromažďovať odpadky mimo vyhradených nádob na odpadky, 

c) poškodzovať a inak znevažovať hroby, náhrobné kamene a ostatné príslušenstvo 

náhrobku, premiestňovať sviečky, kahance, kvety a vence, 

d) páliť trávu a iný odpad, 
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e) ukladať nádoby, náradia a iné predmety na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových 

miest, 

f) piť vodu z vodovodu, odnášať vodu z pohrebiska, 

g) vstupovať so zvieraťom, okrem psa so špeciálnym výcvikom pre zdravotne postihnuté 

osoby, ktoré sú odkázané pohybovať sa v sprievode tohto psa, 

h) vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 

i) vstupovať osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne, 

i)   ponúkať tovary a služby, umiestňovať ponuky a reklamy v priestoroch pohrebiska               

a na ktoromkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska ako aj na verejných 

priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to 

vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim písomným 

súhlasom.       

 

 

Článok 6 

Pravidlá využívania Domu smútku 

 

(1) Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov  v chladiacom zariadení 

Domu smútku po dobu konania pohrebného obradu. 

 

(2) Občiansky, alebo cirkevný pohrebný obrad sa koná pred budovou Domu smútku. 

  

(3) Obstarávateľ pohrebu dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska najmä: 

a) dátum a čas obradu, dĺžku obradu, 

b) upresnenie prevádzkovateľa pohrebnej služby a rozsah služieb, ktoré 

s prevádzkovateľom pohrebnej služby zmluvne dohodol, 

c) vjazd motorového vozidla, 

d) ďalšie dojednania k pohrebnému obradu podľa osobitných požiadaviek obstarávateľa 

pohrebu. 

 

(4) Obstarávateľ pohrebu aj prevádzkovateľ pohrebnej služby dodržiavajú ustanovenia 

Prevádzkového poriadku aj pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

 

Článok 7 

Otváracia doba pohrebiska 

 

(1) Priestory pohrebiska sú návštevníkom prístupné bez časového obmedzenia. 

 

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch vstup na pohrebisko alebo 

jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, najmä počas vykonávania terénnych úprav na 

pohrebisku, počas vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, počas 

snehovej kalamity a poľadovice a v iných podobných situáciách, ak nie je možné 

dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. 

 

(3) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb. 

 



 

           Obec  LOVČA 

               VZN O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE 

8 

 

Článok 8 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

(1) Ľudské pozostatky sa ukladajú s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

(2) Ľudské pozostatky sa ukladajú v rakve do hrobových miest. Tieto činnosti uskutočňuje 

prevádzkovateľ pohrebnej služby.  

 

(3) Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú v urne do oddelených, uzavretých miest na 

uloženie urny s popolom, alebo do hrobu podľa žiadosti objednávateľa pohrebu.   

 

(4) Prevádzkovateľ pohrebiska prideľuje a určuje poradie hrobových miest a miest na 

uloženie urny na základe plánu hrobových miest a po dohode s budúcim nájomcom 

hrobového miesta.  

 

 

Článok 9 

Plán hrobových miest 

 

Plán hrobových miest je uložený a prístupný k nahliadnutiu u prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

 

 

Článok 10 

Dĺžka tlecej doby 

 

Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej 

doby. Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.    

 

 

Článok 11 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v členení:  

a) evidencia hrobových miest,  

b) evidencia prevádzkovania pohrebiska. 

 

 

Článok 12 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby do priestorov pohrebiska  

  

Prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup na pohrebisko vrátane vstupu do priestorov 

Domu smútku prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorú si zmluvne dohodol 

obstarávateľ pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný najmä:  

a) dodržiavať Prevádzkový poriadok pohrebiska, aj pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, 

b) vstupovať do priestorov pohrebiska za účelom pohrebu s predchádzajúcim súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska,  
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c) všetky práce vykonávať len so súhlasom povereného zamestnanca prevádzkovateľa 

pohrebiska,  

d) zabezpečiť si vlastné pracovné a ochranné prostriedky (náradie, pracovné pomôcky) 

potrebné k vykonaniu pohrebu,  

e) po vykonaní pohrebu dať miesto a jeho okolie do pôvodného stavu,  

f) pohybovať sa v priestoroch na to určených s povolením a za prítomnosti poverenej 

osoby prevádzkovateľa pohrebiska,  

g) dodržiavať zákaz zasahovania do technických zariadení patriacich prevádzkovateľovi 

pohrebiska. 

 

 

Článok 13 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

(1) Zmesový odpad a triedené zložky komunálneho odpadu návštevník pohrebiska ukladá do 

označených nádob na zmesový odpad a na triedený odpad. 

 

(2) Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína ukladá návštevník pohrebiska do 

veľkoobjemového kontajnera. 

 

(3) Drobný stavebný odpad odvezie pôvodca odpadu na vlastné náklady mimo priestory 

pohrebiska. 

 

 

Článok 14 

Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

nájom hrobového miesta: jednohrob 2,00 € / rok 

nájom hrobového miesta: dvojhrob 4,00 € / rok 

nájom hrobového miesta: detský hrob 2,00 € / rok 

nájom urnového miesta 2,00 € / rok 

 

 

Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska nadobúda účinnosť dňom účinnosti Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Lovča, ktorým bol schválený. 

 

 

_______________________ 

    Ondrej Bahno 

     starosta obce 


