
 
 

   OBEC LOVČA 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Č.  2/2015  

O  PREVÁDZKOVOM PORIADKU 
 POHREBISKA OBCE LOVČA 

 
 
 
Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie občanom:  14.10.2015 
Návrh VZN zvesený:  29.10.2015  bez pripomienok 
VZN schválené: Obecným zastupiteľstvom v Lovči  
dňa 6.11.2015, uznesením č.  22/2015 
Vyvesené dňa: 11.11.2015 
Účinné od: 25.11.2015 
 
 
 

Obec Lovča v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lovča. 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1) Všeobecne záväzné nariadenie  o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Lovča (ďalej len 
„prevádzkový poriadok“) upravuje rozsah služieb na pohrebisku v obci Lovča, povinnosti 
prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti 
návštevníkov pohrebiska a cenník služieb. 

2) Toto VZN  je záväzné pre prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest 
a návštevníkov pohrebiska. 

3) Pohrebisko prevádzkuje Obec Lovča. 
4) Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Obec Lovča 
Adresa: Geromettova 95, 966 21  Lovča 
IČO: 00 320 820 
Kontakt: 045/ 673 28 35 
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Štatutárny zástupca: Ondrej Bahno, starosta obce 
5) Zodpovedný zástupca prevádzkovateľa: 

Dušan Reiter, Horná Ves č. 44, 967 01  Horná Ves 

 

Článok 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

1) Prevádzkovateľ poskytuje  na pohrebisku tieto služby: 
a)  nájom hrobového miesta,    
b)  nájom domu smútku - márnice,         
c)  pochovávanie, 
d)  vykonávanie exhumácie, 
e)  výkopové práce, ktoré súvisia s pochovávaním a exhumáciou, 
f)  správu a údržbu pohrebiska vrátane komunikácií a zelene,  
g)  zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.  

2) Správu domu smútku a funkčnosť chladiaceho zariadenia počas roka zabezpečuje obec. Správu 
domu smútku vykonáva osoba, ktorú určí starosta obce.  

3) Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení a na 
vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov. 

4) Za použitie domu smútku sa platí obci jednorazový poplatok , výška poplatku je stanovená 
v článku 11 tohto VZN. 

  
 

Článok 3 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta 
uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. 

2) Nájomca hrobového miesta je povinný:  
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a k nemu bezprostredne 
prislúchajúce okolia do vzdialenosti 0,3 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený 
estetický vzhľad pohrebiska a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov 
potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta, hrobové miesto musí byť očistené. Výška 
obruby hrobu nad zemou môže byť maximálne 50 cm. 
b) pri výstavbe pomníka a obruby hrobu dodržať minimálnu šírku uličky 30 cm po všetkých 
stranách hrobového miesta, 
c) osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta, 
d) po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové miesto, 
e) po zaplatení hrobového miesta upraviť na vlastné náklady povrch hrobového miesta spôsobom 
na pohrebisku obvyklým a len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, 
f) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, nájomca 
hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy, 
g) demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov alebo ich súčasti je nájomca hrobového miesta 
povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu, 
h) nájomca môže len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vykonávať 
zásahy do existujúcej zelene, vysádzať kríky a stromy, zrealizovať výrub drevín a umiestňovať 
lavičky, 
i) pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca odkladať na iné hrobové 
miesto alebo ich opierať o susedné hroby. 
j) Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej.  
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3) Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:  
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa 
pohrebiska,  
b) fajčiť na pohrebisku,  
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  
d) vodiť psov na pohrebisko, 
e) robiť hluk na pohrebisku,  
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 

4) Nájomca hrobového miesta je povinný platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s 
užívaním hrobového miesta. 

 
 

Článok 4 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní:  
a) na pohrebisku a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť 
miesta,  
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému 
záujmu. 

2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje: 
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa 
pohrebiska,  
b) fajčiť na pohrebisku, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky 
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  
d) vodiť psov na pohrebisko,  
e) robiť hluk na pohrebisku,  
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta. 

  
Článok 5 

Prístup verejnosti na pohrebisko 
1) Pohrebisko je prístupné 24 hodín denne. 
2) Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať alebo obmedziť, 

napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií. 
 

Článok 6 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

1) Ľudské pozostatky sa pochovávajú do zeme alebo spopolnením.  
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.  
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska po 

dohode s osobou zabezpečujúcou uloženie spopolnených ostatkov. 
4) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva rodina zosnulého alebo prevádzkovateľ 

pohrebnej služby, ktorí sú povinní zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.  
5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný 

záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho 
istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.  

6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí  neoddeliteľnú 
súčasť tohto prevádzkového poriadku. 
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Článok 7 
Tlecia doba 

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať 
najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu. 
 
 

Článok 8 
Vedenie evidencie pohrebiska 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na: 
a) evidencia hrobových miest,  
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.  

2) Evidencia hrobových miest obsahuje:  
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,  
b) číslo hrobového miesta, v ktorom sú uložené ľudské ostatky 
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo 
hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,  
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,  názov obce 
ak je nájomcom obec,  
e) dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,  
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,  
g) skutočnosť, či je hrob, alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo 
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,  
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 

3) Evidencia hrobových miest sa vedie na Obecnom úrade  elektronicky v informačnom systéme 
URBIS   

4) Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:  
a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,  
b) údaje o zrušení pohrebiska 

 
 

Článok 9 
Spôsob nakladania s odpadmi 

1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do 
zberných nádob na to určených na pohrebisku. 

2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú 
vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 
223/2001 Z.z. o 

     odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Lovča 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

3) Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby  zodpovedá 
správca pohrebiska. 

 
 

Článok 10 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu. 

2) Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdáva a 
preberá priestory a zariadenia domu smútku obstarávateľovi pohrebu a tej pohrebnej službe, 
ktorá bude vykonávať pietny akt.  
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3) Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa zdržať v 
styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním zachovávať 
dôstojnosť celého pietneho aktu. 

4) Pohrebné služby sú zodpovedné:  
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,  
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu,  
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.  

5) Pohrebné služby sú povinné:  
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,  
b) svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,  
c) pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu, vytýčené 

prevádzkovateľom pohrebiska.  
 
 
 

Článok 11 
Cenník služieb 

1) Prenájom na použitie domu smútku – márnice:  10 € 
2) Prenájom hrobového miesta: 

Jednohrob /maximálna dĺžka 245 cm, maximálna šírka 110 cm/  1 € / rok 
Dvojhrob /maximálna dĺžka 245 cm, maximálna šírka 110 – 210 cm/  1,70 € / rok 
Detský hrob /maximálna dĺžka 200 cm, maximálna šírka 90 cm/  0,70 € / rok 
Urnové miesto         0,70 € / rok 
 /maximálna dĺžka 100 cm, maximálna šírka 100 cm, maximálna výška 50 cm/  
        

 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lovča zo  dňa 16.11.2006. 
2) Toto VZN ruší VZN č. 7/2008 o cenách za nájom a služby poskytované prevádzkovateľom 

pohrebiska Lovča na rok 2009 a nasl. 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lovči  uznesením 
č. 22/2015 zo dňa  6.11.2015 a nadobúda účinnosť dňom 25.11.2015 

4) Akékoľvek zmeny, alebo doplnky prevádzkového poriadku pohrebiska schvaľuje Obecné  
zastupiteľstvo v Lovči  formou dodatkov k tomuto VZN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ondrej Bahno 
          starosta obce 


