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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota
č. 128/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
v meste Rimavská Sobota

Čl. 1
Mesto Rimavská Sobota týmto všeobecne záväzným nariadením schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Rimavská Sobota.

Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Rimavská Sobota č. 126/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Rimavská Sobota
zo dňa 24. 3. 2015, ktorým bol vydaný Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Rimavská
Sobota

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote uznesením
č. 93/2015 -MsZ zo dňa 07.07.2015.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Príloha

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Rimavská Sobota
PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. prevádzkovanie
pohrebiska prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta
Rimavská Sobota a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov.
Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest,
prevádzkovateľov pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska.
2. Prevádzkovateľom pohrebiska „Hlavný mestský cintorín ul. Cintorínska „ a
„Tomašovský cintorín“ je príspevková organizácia Technické služby mesta Rimavská
Sobota, so sídlom Ul. športová č. 16, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00410365, DIČ: 20
21 22 01 90 ( ďalej“ prevádzkovateľ pohrebiska“).

Čl. 2
Rozsah poskytovaných služieb
1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje najmä tieto služby:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy
b) vykonávanie exhumácie
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) správu Domu smútku
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
f) likvidáciu odpadu z pohrebiska
g) dodávku úžitkovej vody

Čl. 3
Základné povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
a) viesť v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. stanovenú evidenciu
pohrebiska, ktorá sa člení na evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania
pohrebiska,
b) zdržať sa styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť registrovaných cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. ,

f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods.1 zákona č. 131/2010 Z. z. ,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. ,
h) nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom
znení,
i) chrániť pohrebisko stavebnými úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť pri hlavnom vstupe na cintorín vývesku s názvom prevádzkovateľa
pohrebiska,
telefonickým kontaktom a uvedením času otvárania a zatvárania
pohrebiska,
k) umiestniť pri hlavnom vstupe na cintorín cenník služieb, ktorý tvorí prílohu tohto
prevádzkového poriadku ,
l) otvárať a uzamkýnať cintorín podľa schválených otváracích hodín,

Čl. 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové a urnové miesto ( ďalej „hrobové miesto“)vzniká uzavretím
písomnej nájomnej zmluvy.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v poriadku na vlastné
náklady tak, aby nepôsobilo esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska,
zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pomníka, náhrobných kameňov , náhrobných
dosiek a iného príslušenstva , udržiavať hrobové miesto v čistote, pokosené,
odburinené, odstraňovať z hrobu zvädnuté kvety, vence a iné vädnúce ozdoby,
vyhorené kahance a sviečky,
d) príslušenstvo hrobu ( pomníky, kríže a pod. ) musí byť osadené tak, aby
neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta,
e) 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.,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) pred začatím prác na úprave hrobového miesta požiadať prevádzkovateľa pohrebiska
o vytýčenie hrobového miesta,
3. V prípade, že nájomca neudržiava hrobové miesto podľa predchádzajúcich odsekov,
môže tieto povinnosti splniť prevádzkovateľ pohrebiska na jeho náklady.
4. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom
mieste len na základe súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
5. Stavebné práce na pohrebisku sa môžu vykonávať len v pracovných dňoch od 7.00 hod.
do 15.00 hod. so súhlasom správcu . Práce mimo uvedenej doby sa môžu vykonávať
výnimočne po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný materiál, pričom zvyšky zo stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na
pohrebisku .
7. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské ostatky pre hlodavcami .
8. Nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobu / hrobky zodpovedajú možnosti
uložiť ďalšiu rakvu . Nájomca je povinný na svoje náklady demontovať tie časti hrobky,

ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu určenom
prevádzkovateľom.
9. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii
prevádzkovateľa pohrebiska.
10. Nájomcom sa zakazuje na pohrebisku vysádzať stromy a kry.
11. Nájomca môže pri prenajatom hrobovom mieste osadiť lavičku spôsobom, aby nebránila
v prevádzke pohrebiska (údržba, kosenie, pochovávanie).

Čl. 5
Povinnosti návštevníka pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
ktoré sa týkajú povinností návštevníkov .
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska. Ďalej sú povinní
správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa
takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia
pozostalých a verejnosti. Nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu,
používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň na pohrebisku.
3. Na pohrebiskách je zakázané najmä:
a) vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, poškodzovať zariadenia a objekty,
b) vodiť psov a iné zvieratá,
c) poškodzovať zeleň, odcudzovať a trhať kvety,
d) poškodzovať pomníky, pamätníky, náhrobné (epitafné) dosky,
e) pohyb na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach,
f) vstupovať deťom do 10 rokov bez sprievodu dospelého,
4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré
ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním iných
návštevníkov.

Čl. 6
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti počas celého roka nasledovne:
a) Hlavný cintorín : od 1. marca do 31. októbra od 7.00 hod. do 20.00 hod.
b) Hlavný cintorín : od 1. novembra do 28. februára od 8.00 hod. do 18.00 hod.
c) Tomašovský cintorín počas celého roka od 7.00 hod. do 22.00 hod.
2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť , a to najmä v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku a v čase
vykonávania exhumácie .
3. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak
nedodržujú prevádzkový poriadok .
4. Vstup s motorovými vozidlami je povolený iba po vyhradených komunikáciách , a to:

a) na dopravu rakiev s telesnými pozostatkami do domu smútku, na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do
chladiacich zariadení,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
5. Návštevníci pohrebiska sú povinní opustiť pohrebisko pred uplynutím zatváracej doby.

Čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo do hrobky.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do urnového miesta
v urnovej stene alebo na inom hrobovom mieste. Tieto činnosti uskutočňuje
prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich vykonávaní povinný dodržiavať plán
pohrebných obradov a pochovávaní určený prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m (nevzťahuje
sa na dvoj hrob a viac hrob),
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná zeminou vo
výške 1,20 m
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1m.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami . Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového
poriadku. Základným označením hrobu , po uložení do rakvy s telesnými pozostatkami
zomrelého je pomník, kríž, prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového
miesta bezprostredne po pochovaní. Na pomníku, kríži alebo obelisku musí byť uvedené
meno a priezvisko zomrelého príp. len priezvisko rodiny.
8. Obstarávateľ pohrebu sa musí dostaviť na pohrebisko, aby dohodol s prevádzkovateľom
rozsah poskytovaných služieb, určil miesto pochovania , miesto uloženia urny.
9. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej
dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z nerozložiteľných
materiálov. Pri pochovaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého
dreva, so zinkovou vložkou, s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy. Všetky rakvy
musia byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom zomrelého, dátumom narodenia
a dátumom pohrebu.

10. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými
pozostatkami zomrelého možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom
nájomcu.
11. Uloženie urny s popolom na pohrebisku je oprávnený iba prevádzkovateľ pohrebiska.
Prevádzkovateľ vedie evidenciu o uložených urnách s popolom.

Čl. 8
Tlecia doba a exhumácia
1. Dĺžka tlecej doby je podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. najmenej 10 rokov.
2. Pred uplynutím tlecej doby je možné ľudské ostatky exhumovať na:
a) príkaz súdu alebo prokuratúry
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije ,
c) na žiadosť obce ak bola obstarávateľom pohrebu
3. Exhumáciu vykonávajú pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska.
4. Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať náležitosti ustanovené § 19 ods. 8 zákona č.
131/2010 Z.z.
5. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. viesť
evidenciu pohrebiska, a to :
a) evidenciu hrobových miest
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska
2. Evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ centrálne na Hlavnom cintoríne
v hrobových knihách a v elektronickej forme pre každé hrobové miesto samostatne
prostredníctvom špecializovaného softwaru.

Čl. 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi odpadmi.
2. Nájomcovia a všetci návštevníci ukladajú odpad z hrobových miest ako aj zvyšky
kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety do zberných nádob na
to určených. Tieto sú rozmiestnené na pohrebisku a pravidelne ich vyvážajú Technické
služby mesta Rimavská Sobota.
3. Každý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce je povinný nepotrebné
zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov vyviesť
na vlastné náklady.
4. Deratizáciu priestorov Domu smútku zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska na vlastné
náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.

Čl. 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a priebeh
pohrebných obradov
1. Pohrebné obrady sa vykonávajú každý pracovný deň. Prenájom Domu smútku je
spoplatňovaný v zmysle platného cenníka , ktorý tvorí prílohu prevádzkového poriadku.
2. Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok.
V prípade konania pohrebu v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok je podmienkou úhrada
zvýšeného poplatku v zmysle platného cenníka za úkony , ktoré sa v tieto dni budú
vykonávať .
3. Pohrebné obrady sa konajú minimálne v hodinových intervaloch. Termíny obradov určuje
prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s obstarávateľom pohrebu. V prípade viacerých
pohrebov v jeden deň má prednosť objednávateľ, ktorý zadal skôr objednávku.
4. Pohrebné služby sú povinné priviesť rakvu s telesnými pozostatkami na pohrebisko 1
hodinu pred obradom.
5. Obstarávateľ pohrebu sa musí na pohrebisko , alebo do kancelárie prevádzkovateľa
pohrebiska dostaviť osobne v takom časovom predstihu, aby dohodol rozsah
poskytovaných služieb v Dome smútku a na pohrebisku a uzatvoril nájomnú zmluvu.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi vstup pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom.
7. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového
poriadku
pohrebiska,
plán
pohrebných
obradov
a pochovávania
určený
prevádzkovateľom pohrebiska.

Čl. 12
Cenník služieb
1. Cenník služieb tvorí prílohu prevádzkového poriadku pohrebísk, ktorý je verejnosti
prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku a na webovej stránke mesta Rimavská
Sobota.
2. Nájomné na prenájom hrobového miesta sa dojednáva na dobu 10,20, 30 rokov.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 13
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia nájomcami a návštevníkmi pohrebiska vykonáva
mestská polícia a poverení zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.
a podľa tohto Prevádzkového poriadku vykonáva hlavný kontrolór mesta Rimavská
Sobota.
3. Sankcie za nedodržiavanie ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska upravujú
osobitné predpisy o priestupkoch

Cenník cintorínskych služieb
Názov úkonu

Cintorínske služby
Prepožičanie hrobového miesta na 10
rokov pre urnu
Prepožičanie miesta na obnovenie
užívacieho práva v urnovom háji
na 10 rokov
Obnovenie užívacieho práva hrobu na 10
rokov
Prepožičanie hrobového miesta
na 25 rokov
Poplatok za povolenie betonárskych prác 1
hrob
Paušálny poplatok za použitie vody pri
kamenárskych prácach- 1 deň
Paušálny poplatok za použitie elektrickej
energie pri kamenárskych prácach - 1 deň
Ročný poplatok za vstup na pohrebisko
kamenárskej firme
Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu
pre FO
Vykopávanie detského hrobu
Vykopávanie hrobu vrátane zasypania do
170 cm

Cena bez DPH
€

DPH
€

Cena spolu
s DPH
€

30,00

6,00

36,00

30,00

6,00

36,00

40,00

8,00

48,00

100,00

20,00

120,00

5,00

1,00

6,00

10,00

2,00

12,00

10,00

2,00

12,00

25,00

5,00

30,00

10,00

2,00

12,00

15,00
96,00

3,00
19,20

18,00
115,20

Vykopanie hrobu vrátane zasypania do 220
117,00
23,40
140,40
cm
Exhumácia
23,00
4,60
27,60
Poplatok za sťažené podmienky pri výkope
10,00
2,00
12,00
hrobu ( napr. použitie búracieho prístroja)
Uloženie rakvy do zeme
8,33
1,67
10,00
Vystavenie zosnulého
7,75
1,55
9,30
Reprodukovaná hudba
10,00
2,00
12,00
Použitie chladiaceho zariadenia
11,00
2,20
13,20
Demontáž a montáž poklopu
17,50
3,50
21,00
Použitie obradnej siene a katafalku
18,50
3,70
22,20
Poznámka : Za úkony, ktoré sú na požiadanie klienta vykonávané v sobotu, nedeľu a vo
sviatok sa položky zvyšujú o 50 %.
Cenník je platný od: 28.07.2015

