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Čl. I.  
Úvodné ustanovenia 

      Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ sa vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 2/ zákona číslo 
131/2010 Z.z, o pohrebníctve. Upravuje pôsobnosť a postup orgánov obce, práva a povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami,  s ľudskými ostatkami 
a prevádzkovaním pohrebiska v súlade s citovaným zákonom.  
                                                                                

Čl. II. 
Základné pojmy 

     Na účely tohto VZN  
  a/  ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 1)  

  b/  ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,  
  c/  počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava na prepravu, 
  d/ zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie, 
  e/ zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie, 

  f/ úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy  zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú  
     úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša, 
  g/ miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas pohrebného sprievodu, 
  h/ transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, 
  i/ transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,  
      ak použitie transportnej rakvy nie je možné,  
  j/ konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú, 
  k/ pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce, 
  l/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom  
     pohrebisku  /ďalej len „pohrebisko“/, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom  

     na rozptylovej lúke, alebo vsypom popolu na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku  popol sa  
     môže uložiť aj na inom mieste, 
 m/ opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto, 
  n/ pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojených s obradom, 
  o/ spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,  
  p/ obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo  
      pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb, 
  r/ pohrebisko  je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka, 
  s/ cintorín je pohrebisko určené na pochovávanie, 
  t/ kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na  
     uloženie urny s popolom, 
  u/ urnový háj je miestnom na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do  
      zeme, 
 v/ urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,  
w/ márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov 
  aa/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky  alebo miesto na uloženie   
        urny, 
 ab/ hrob je hrobové miesto na pohrebisku, ktoré, vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami  
       alebo ľudskými ostatkami do zeme,  
 ac/ prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami  
       nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými  
       ostatkami uloženými v spodnej rakve, 
ad/ dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje, uloženie dvoch alebo viacerých rakiev  
       s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba, 
ae/ hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev 
       s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva  zeminou, 
af/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované, 
ag/ skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje, 
ah/ služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby  
      spojené s údržbou hrobového miesta.  
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Čl. III. 
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami 

1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. 
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby  nedošlo k ohrozeniu  
     verejného zdravia alebo verejného poriadku. 
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však  

    pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať  to neplatí,  ak bola pitva  
    nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise. 
4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov  
    ak doba od zistenia úmrtia lekárom , ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo ak  
    to vyžaduje stav ľudských pozostatkov. 

Čl. IV. 
Zriadenie pohrebiska 

1.  Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku  
      v inej obci. 
2.  Ak je kapacita pohrebiska v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na rozšírenie  
     existujúceho pohrebiska, zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie v inej obci. 
3.  Rozšírenie existujúceho pohrebiska alebo zriadenie nového pohrebiska nie je možné  v inundačnom území priľahlom  
     k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami. 
 

                Čl. V.  
Rozdelenie pohrebiska 

  Pohrebisko je rozdelené na tieto časti :  
            a/ pohrebisko stará časť,  
            b/ pohrebisko nová časť, 
            c/ rozptylová lúka.  
V jednotlivých častiach pohrebiska sú určené miesta na ukladanie ľudských pozostatkov. 
 

Čl. VI . 
Prevádzkovanie pohrebnej sluţby a pohrebiska 

1. Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. 2) 
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo 

prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska. 3) 
3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa  

a/  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
b/  vykonávanie exhumácie, 
c/  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 4) 
d/  správu pohrebiska, 
e/  správu domu smútku, 
f/ údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi podľa § 17 zákona č.131/2010 Z.z., a  prevádzkovým 
poriadkom pohrebiska.   

5. Prevádzkovateľ pohrebiska má vstup na pohrebisko neobmedzený.  
6. Prevádzkovateľ umiestni na pohrebisku oznam o prevádzkových hodinách aj s kontaktnými údajmi 

prevádzkovateľa. 
                                                      

Čl. VII. 
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 
a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10rokov 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, 
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške najmenej  
    1,2 m. 
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 2.    Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c/. 
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 zotlené, tlecia doba sa musí primerane 

predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. 
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 rakvou bude najmenej 1 
meter. 

6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami  rakva uložená do 
hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské 
ostatky pred hlodavcami. 

7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:  
a/ príkaz sudcu alebo prokurátora,  
b/ žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak  
    bola obstarávateľ pohrebu.      

8. Žiadosť na exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky 
uložené a musí obsahovať  
a/ vyjadrenie  regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred  uplynutím tlecej doby, 
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku, 
d/ identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezú. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa ods.8 nevyhovie, rozhodne o nej súd. 
10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.  
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.   

                                                                   

Čl. VIII. 

Ukladanie spopolnených pozostatkov 
          Spopolnené pozostatky sa ukladajú v zásade podľa priania zosnulého za jeho života, prípadne podľa 
objednávateľa pohrebu v urne, v urnovom priestore, v hrobe alebo spoločnom hrobe. Prevádzkovateľ pohrebiska môže 
dať súhlas na pripevnenie urny, ktorá musí byť vložená do ochrannej schránky k náhrobku.                                                                                                                                       

 

Čl. IX. 
Nájomná zmluva 

1.   Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2.   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 sa  
      vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku, ak zákon a toto VZN neustanovuje inak. 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať 

sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie 
pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu. 
O už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

 
Čl. X. 

Výpoveď nájomnej zmluvy 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné  

zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu, na vypovedanie nájomnej zmluvy, 

najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b/ sa pohrebisko zruší, 
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods.3 písm. a/ a b/, musí so 
súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane 
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 
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5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3 písm. a/ a b/, je povinný 

výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť  
ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na 
pohrebisku. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm. c/, je povinný výpoveď 

doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené  ak mu nie je 
známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm. c/ a nájomca je 
známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve 
nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote 
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako 
živnosť, odovzdá obci. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 5) 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3 písm. c/ a nájomca nie je 
známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky 
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo 
hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po 
uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 5) 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu 
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

                                                                      

Čl. XI. 
Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

    Nájomca hrobového miesta je povinný: 
a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku a ustanovenia zmluvy o nájme hrobového  
    miesta, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta, 
b/ užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  
c/ udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
d/ písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na  
    vedenie evidencie podľa čl.V. ods. 3, písm. c/, 
e/ udržiavať poriadok na pohrebisku.                                                                

Čl. XII. 
Povinnosti návštevníka pohrebiska 

   Návštevník pohrebiska je povinný: 
a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku  pohrebiska, 
b/ zachovávať dôstojnosť pohrebiska, 

 c/ návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje vodiť psov, jazdiť na motocykloch, bicykloch a iných  
     prostriedkoch, poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zeleň a zariadenie pohrebiska, pálenie  
     odpadu a pod. 
 

Čl. XIII. 
Spôsob nakladania s odpadmi 

1. Drobné odpadky návštevník pohrebiska je povinný odkladať do odpadových košov.  
2. Zelený odpad z hrobových miest, suché kytice, vence a kahance sa odkladá do kontajnerov, ktoré sú na 

vyhradených miestach. 
3. Odvoz odpadu zabezpečuje obec v súlade so zákonom č.223/2004 .z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Čl. XIV. 
Priestupky 

1. Obec na úseku pohrebníctva prejednáva priestupky, ak sa priestupku dopustí ten, kto  
    a/ nedodržiava  ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností  
        nájomcu hrobového miesta podľa čl. XI., 
    b/ neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
    c/ neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa čl. XI. písm. c/, 
    d/ písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska  všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na  
        vedenie evidencie podľa čl. XI. písm. d/, 
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    e/ nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti  
        návštevníkov podľa čl. XI. písm. a/, 
    f/  nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa čl. XI. písm. b/. 
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 6) 

3. Za priestupky podľa zákona SNR č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť 
blokovú pokutu do výšky 66 eur. 

 

                   Čl. XV. 
Stavby na pohrebisku 

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej stavby (hrobu,  
      náhrobku, hrobky, rámu lavičky a pod.) treba súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri vyhotovení      
      stavby alebo pri jej úprave, musí sa stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska,  
      najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery. V novej časti cintorína je okolo hrobu zakázané betónovať,  
      vykladať a inak upravovať okolie hrobu.      

       2.  Pri stavbe alebo úprave hrobového miesta musia byť dodržané nasledovné zásady: 
a) v novej časti pohrebiska, predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov hrobov, 
b) kopú sa zasadne prehĺbené jamy, 
c) uličky medzi jednotlivými radmi hrobov musia byť široké najmenej 70 cm, 
d) v starej časti pohrebiska musia byť dodržané pôvodné rozmery hrobového miesta. 

2. Po ukončení prác sú: pohrebná služba, kamenári a stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť  
      okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Nie je prípustné bez súhlasu  
      prevádzkovateľa pohrebiska odpredať alebo odstraňovať vybudované stavby.  
3. Betónová zmes pre stavbu rámov okolo hrobového miesta, môže byť uložená iba na  
      vyhradenom mieste pre tento účel ( nie na chodníkoch a na inom voľnom priestranstve) v areáli    
      pohrebiska. 
4. Lavičky možno na cintoríne umiestňovať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Táto môže určiť tvar  
       a rozmer lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia tak, aby nebránili prechodu medzi hrobmi a nenarúšali vzhľad  
       pohrebiska. Všetky lavičky vybudované na pohrebisku môžu voľne užívať všetci návštevníci pohrebiska. 
 

Čl. XVI. 
                                                                  Stromy a kry 

                  Stromy a kry možno vysádzať len na miestach, ktoré určí prevádzkovateľ pohrebiska. Do  hrobových miest je 
zakázané vysádzať stromy a okrasné kríky, ktoré dorastajú nad 100 cm. Nepovolenú výsadbu môže prevádzkovateľ 
pohrebiska dať odstrániť. 
 

Čl. XVII. 
Prístup na pohrebisko 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne: 
              Letné obdobie:     od  1.4. do 31.10. v čase od 7,00  do  21,00 hod. 
              Zimné obdobie:    od  1.11. do 31.3. v čase od 8.00  do  18,00 hod. 

             Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.  
             V období Sviatkov všetkých svätých a Pamiatku zosnulých je prístup verejnosti na  
             pohrebisko  v čase od 29.10. do 8.11. predĺžený do 22,00 hod. 

2. Pri časovom obmedzení prístupu návštevníkov na pohrebisku je každý návštevník   
povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť. 

3. Vjazd všetkých druhov motorových vozidiel do areálu pohrebiska, okrem vozidiel ktorým správa pohrebiska dala 
súhlas, je zakázaný. 

Čl. XVIII. 
Zásady pochovávania na pohrebisku 

1. Na pohrebisku môžu byť pochovaní iba občania, ktorí majú trvalý pobyt v Bernolákove. V prípade záujmu 
o pochovanie iných osôb, ktorí nemajú trvalý pobyt a hrobové miesto o nutnosti otvorenia nového hrobu 
rozhoduje starosta obce. 

2. Občanom, ktorí majú prechodný pobyt v obci  môže byť povolené na pohrebisku len uloženie urny. 
3. V novej časti pohrebiska budú otvorené iba dvojhroby. Jednohroby  iba na okrajoch radu hrobov. 
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4. Vzdialenosť medzi hrobmi pozdĺžne je 60 cm, priečne 70 cm. Hroby sú orientované vždy v dvojradoch  hlavami 
k sebe a medzera medzi jednotlivými dvoj radmi je minimálne  

      160 cm. 
5. V novej časti pohrebiska je možné pochovať iba štyri resp. dve osoby podľa veľkosti hrobu. V prípade jedného 

zosnulého bez priamych príbuzných sa pochová v starej časti pohrebiska.     
6. V prípade existujúceho hrobu v starej časti pohrebiska a možnosti pochovávania v tomto hrobe /pri dodržaní 

tlecej doby/ resp., pochovanie do prehĺbeného hrobu nie je možné otvoriť nový hrob v novej časti pohrebiska. 
 

Čl. XIX. 
Cenník poplatkov 

          Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia /príloha/ 
                                                                          

Čl. XX. 
Prevádzkovateľ pohrebiska 

           Prevádzkovateľom pohrebiska je  na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku Nádej 
z 29.04.2011 Dáša Švardová, Strojárenská 14, 900 27 Bernolákovo.  
Odborná spôsobilosť na vykonávanie ţivnosti Prevádzkovanie pohrebiska vydaná Krajským úradom 
v Bratislave číslo: OŢP/2007/00501/CK/DKR z 27.augusta 2007. 
                                                                                                              

                   Čl. XXI. 
                                                            Záverečné ustanovenie 

1. VZN obce o obecnom pohrebisku bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom Obce Bernolákovo dňa 
24.01.2012 uznesením č. 10/2/2012. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 2/2006 o obecnom pohrebisku zo dňa 12.05.2006 
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.23/6/2006. 

3. Toto VZN obce Bernolákovo nadobúda účinnosť dňa. 8.2.2012.  
 

V Bernolákove 24.1.2012 
 
        Ing. Ľubomír  P o ó r 

              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

) § 43 zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním     
          zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
          predpisov 
       2) § 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
       3) § 17 ods. 1 a nasl. zák. č.131/2010 Z.z. 
       4) § 17 ods. 4 zák. č.131/2010 Z.z. 
       5) § 135 Občianskeho zákonníka 
       6) zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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C E N N Í K 
poplatkov a sluţieb na obecnom pohrebisku v Bernolákove 

 
Obradná miestnosť                                                ....................   20,00 € 
Katafalk prenosný                                                 ....................      3,30 € 
Harmónium                                                            ....................      3,30 € 
Reprodukovaná hudba                                         ...................       3,30 € 
Vybavovanie náleţitosti spojené s obradom        ..................      3,30 € 
Účasť správcu pohrebiska                                    ...................      8,30 € 
 
Poplatok za chladiarenské zariadenie: 
 
1 deň .........................   10,00 € 
2 dni  .........................   17,00 € 
3 dni  .........................   23,00 € 
4 dni  .........................   32,00 € 
5 dní  .........................   40,00 € 
6 dní  .........................   48,00 € 
7 dní  .........................   56,00 € 
8 dní  .........................   63,00 € 
/Za každý ďalší deň sa poplatok zvýši o 25,00 €/ 
 
Poplatky za prepoţičanie hrobového miesta: 
 
Jednohrob na 10 rokov                 33,20 €  
Dvojhrob   na 10 rokov                 49,80 €  
Za urnu      na 10 rokov                 18,30 €  
 
Príplatky za vykonanie pohrebu: 
 
Pohreb konaný v sobotu a nedeľu   17,00 € 
Pohreb konaný na štátny sviatok     27,00 € 
 
Poplatok za vybudovanie obruby: 
 
Obruba za jednohrob         ..................... 130,00 € 
Obruba za dvojhrob           ..................... 145,00 € 
 

Cenník bol schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 10/2/2012 dňa  
24. januára 2012 a je platný od 8. februára 2012. 

 
Január 2012 
                                                                                                           Ing.Ľubomír  P o ó r 
                                                                                                                 starosta obce 

 


