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Obecné zastupiteľstvo obce Sačurov na základe  § 6 zákona Slovenskej národnej rady                   
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky  č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve) 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov  v y d á v a  pre územie obce Sačurov  

VZN č. 6/2013 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje ( Domu smútku) 

Článok 1 

Úvodné stanovenie 

1) Úcta k pamiatke zomrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské postavenie pohrebísk, 
ako i zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, ktoré sú určené k pietnemu pochovávaniu 
zomrelých vyžadujú, aby pohrebiská boli udržiavané spôsobom zodpovedajúcim hygienickým 
predpisom a vzájomne sa tolerujúcim ľudským vzťahom. 

 2)  Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce  Sačurov (ďalej len „prevádzkový 
poriadok“) upravuje rozsah služieb  obce poskytovaných na pohrebisku a v Dome nádeje, 
povinnosti prevádzkovateľa  pohrebiska a Domu nádeje, povinnosti nájomcu hrobového 
miesta a povinnosti návštevníkov pohrebiska a Domu nádeje. 

Článok 2 

Prevádzkovateľ pohrebiska a Domu smútku 

1) Pohrebisko  (starý a nový cintorín) a  Dom nádeje prevádzkuje obec  Sačurov (ďalej len 
prevádzkovateľ pohrebiska).                                                                                                         
2) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska: 

OBEC  Sačurov                                                                                                                       
Obecný úrad, Ulica osloboditeľov č. 385, 094 13Sačurov                                                                     
IČO:   00332810                                                                                                                                           
DIČ:  2020527377                                                                                                                                     
Oprávnená osoba: Mária Jenčíková , číslo oprávnenia 0581/1724/2006/45/4 

Článok 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome nádeje 

1)  Prevádzkovateľ zabezpečuje služby:                                                                                                          

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,                                                                   
b) pochovávanie,                                                                                                                                     
c) vykonávanie exhumácie,                                                                                                                        



d) správu a údržbu pohrebiska,                                                                                                                    
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,                                                                             
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,                                                              
g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,                                                                                                    
h) dodávku vody ,                                                                                                                                           
i) umiestnenie cenníka služieb na mieste obvyklom na pohrebisku,                                                               
j) umožňuje  prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie  
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.  

2)  Dom nádeje slúži na:                                                                                                                            
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,                                                                      
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.                                                                                     

 Článok 4 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a Domu nádeje 

1) Zabezpečuje schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov na cintoríne.                                                             

2) Zabezpečuje údržbu a udržiavanie cintorína v stave zodpovedajúcemu zachovania 
dôstojnosti miesta. Vysádza a udržiava  dreviny na cintoríne a v prípade potreby zabezpečí ich 
spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.  

3) Stará sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho 
a spoločenského života v prípade, že  o takéto hroby sa nemá kto starať. 
 
4) Upozorňuje nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť 
pohrebiska a vyžaduje ich odstránenie. 
 
5) Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených a zabezpečuje 
ich vývoz. 
 
6) Dodržiava základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri 
prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.  
 
7) Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky pohrebiska sú 
povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa 
správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám.  
 
8) Vedie evidenciu pohrebiska( nový cintorín ), ktorá obsahuje:                                                                         
- osobné údaje osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,  
- osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v   § 17 zákona o pohrebníctve.  
Nové skutočnosti a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska 
povinný zapísať do 10 dní odo dňa oznámenia skutočnosti. Evidencia  je vedená  poverenou 
pracovníčkou na  Obecnom úradu v Sačurove. 
 
9) Písomne informuje nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú 
bolo nájomné zaplatené a informáciu doručí najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty, za 



ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto 
informáciu na úradnej tabuli cintorína alebo Domu nádeje.  
 
10) Dočasne ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v Dome nádeje.  
 
11) Otvára Dom nádeje  pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu, 
alebo podľa dohody so smútiacou rodinou. 
 
12) Po ukončení smútočného obradu zabezpečí Dom nádeje pred jeho poškodením, 
odcudzením a zničením zariadenia  cudzou osobou.  
 
13) Dohliada na funkčnosť chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia, prevádzky 
vodného zdroja  a bežnú údržbu v budove Domu nádeje. 
 
14) Dohliada, aby sa drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne  
uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce a podmienkami tohto VZN. 
 
15) Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti Domu nádeje a na cintoríne 
a dbá na dodržiavanie dobrých mravov . 
 
16) Dohliada, aby neoprávnená osoba úmyselne nezničila, nepoškodzovala, neznečisťovala 
jednotlivé hroby.  
 
17) Vymeriava a určuje miesta hrobov v súlade s paragrafovým znením tohto nariadenia. 
 
 

 Článok 5 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta  

     1) Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu 
zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta, 

b) odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej,  
c) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta, 
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve. 
 
2) Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:  

 
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na cintoríne bez súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska,  
b) umiestňovať lavičky na cintoríne,  
c) vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebisko,   
d) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  
e) vodiť psov na cintorín,  
f) robiť hluk,  
g) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta. 

 



 
Článok 6 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní:  
 

a) na pohrebisku 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 cintorín,  
b) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  
c) vodiť psov na cintorín,  
d) robiť hluk,  
e) deťom do 10 rokov  je možne vstúpiť na pohrebisko len v sprievode dospelej osoby, 
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta. 

 
 

Článok 7 

Užívanie hrobového miesta  

1) Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov 
(nový cintorín ) . 
 
2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na užívanie hrobového miesta ( na novom cintoríne). 
 
3) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu 
o nájme  hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) na dobu neurčitú. Zmluva nesmie 
byť vypovedaná skôr, ako  uplynie tlecia doba, ktorá musí trvať najmenej 15 rokov odo dňa 
uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.  
 
4) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí 
a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.  
 
5) Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhradu 
za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, 
zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody)  podľa platného cenníka. 
 
6) Splatnosť prvého nájomného pri existujúcich hroboch je do 31.12. príslušného roka.  
 

Článok 8 

Uskutočňovanie drobných stavieb  



1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku ( starý cintorín ) alebo úpravu už 
existujúcej stavby ( hrobu, náhrobku, hrobky ) je potrebný súhlas správcu cintorína.  
 
2) Pri vyhotovení stavby sa musí stavebník riadiť úpravami správy cintorína, najmä pokiaľ ide 
o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu. 
 
3)  Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy. 
 
4) Plocha na pochovávanie musí byť v rozmeroch: 

a) pri jednom hrobe ( nový cintorín )    80 x 200 x 240 cm 
b) pri jednom hrobe ( starý cintorín )   120 x 240 cm 
c) pri dvoj hrobe ( starý cintorín )        210 x 240cm  
d) pri detskom hrobe do 15 rokov          60 x 160 cm 
e) pri hrobe dieťaťa mlad. ako 3 roky    50 x 120 cm 
f) urnové miesto                                     50 x 50 cm 
g) šírka chodníka medzi hrobmi 40 cm 
h) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 120 cm. 
 

5) Predné a zadné hrany rámu musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov.                                                                                                                                                                         

6) Po ukončení výkopových resp. stavebných prác na cintoríne je ten, kto tieto práce 
vykonával upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný 
stavebný materiál  a zlikvidovať všetok odpad. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste 
a v jeho okolí zodpovedá nájomca hrobového miesta.                                                       

 Článok 9 

                                         Podmienky pochovávania na novom cintoríne 

1) Na novom cintoríne sa môže pochovať zosnulý, ak o to požiadajú jeho pozostalí správcu 
pohrebiská ( obecný úrad) a súhlasia s podmienkami schválenými v tomto VZN a podpíšu 
nájomnú zmluvu. 

2) Pochovávať sa môže iba do hrobu, ktorý nemá vybudované (betónové alebo iné 
materiálové zloženie) jedno hrobové alebo dvoj hrobové miesto. 

3) Je zakázané budovať hrobky z betónu alebo iného materiálu. 

4) Na vopred pripravený betónový základ žiadateľ musí na vlastné náklady umiestniť 
podstavec o rozmeroch 110 x 20 x 6 cm a naň náhrobnú tabuľu o rozmeroch 80 x 60 x 6 cm  
z tmavého prírodného kameňa ( napr. IMPALA...) 

5) Pred a za tabuľou je zakázané umiestňovať rôzne predmety, ktoré budú brániť úprave 
trávnika kosením. 

6) Nedodržanie hore uvedených podmienok VZN, bude považované za priestupok, ktorý bude 
riešiť obecný úrad v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a  pozostalí budú  povinní 
nevhodné náhrobné kamene odstrániť na vlastné náklady. 



Článok 10 

Prístup pohrebiska verejnosti 

 Pohrebisko je prístupné verejnosti celoročne 24 hodín denne. 

 Článok 11 

Spôsob a miesto ukladania ľudských pozostatkov  

1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.  
 
2)Ľudské pozostatky  a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku. 

  
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste cintorína  určenom prevádzkovateľom 
pohrebiska. 
 
4) 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.  
 
5) Tela zosnulých osôb v katastri obce / mimo zdravotníckych zariadení / musia byť 
umiestnené najneskôr do 8 hodín po lekárskej prehliadke do Domu smútku. Do 8 hodín sa 
nezapočítava čas medzi 22,00 a 06,00 hodinou. Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ 
pohrebu. 
 
6) Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od 
úmrtia / podľa rozhodnutia lekára /. 
 
7) Tela zosnulých na prenosnú chorobu musia byť pred uložením do rakvy zabalené do 
prestieradla napusteného dezinfekčnými prostriedkami. Rakva musí byť pevne uzatvorená. 
 
8) Ak si zosnulý  počas života neurčil priamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb 
objednáva. 
 
9) Miesto na pochovávanie sa určí po dohode správcu pohrebiská s pozostalými. 
 

 Článok 12 

Dĺžka tlecej doby 

1) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá  
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.  

2) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia  
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. 



3) 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 1 m. 

4) Tlecia doba v obci Sačurov sa určuje na dobu 15 rokov odo dňa uloženia ľudských 
pozostatkov do hrobu. Tleciu dobu určuje okresný hygienik.           

 Článok 13 

Exhumácia 

1) Pred uplynutím tlecej doby je možné telo zosnulého vyňať zo zeme len na pokyn alebo so 
súhlasom okresného hygienika, a to za prítomností zástupcu správy cintorína. Na žiadosť 
pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočné. Zo zvlášť závažných dôvodov, a to 
len vtedy, až sa osoby blízke mŕtvemu o nej dohodli. 

2) Postup pri exhumáciu upravuje zákon č. 131/2010 o pohrebníctve, § 19, ods. 7 – 11. 

3) Tela zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať. 

Článok  14 
 

Ukladanie spopolnených pozostatkov 
 

1) Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého vysloveného za jeho života, 
pripadne podľa priania objednávateľa pohrebu v urne alebo voľne na mieste určenom 
správcom cintorína.  Keďže na pohrebisku v obci Sačurov nie je vyhradené miesto k uloženiu 
urny  ( urnový háj ) a takýto spôsob  pochovávania je ojedinelý, urna sa uloží na miesto 
v poradí ako sa pochováva. 

 Článok 15 

Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku 

1)  Ak uplynie doba na ktorú je správca pohrebiská povinný prepožičať miesto ( podľa §12, 
ods. 4  tohto nariadenia ) zanikne právo na ďalšie prepožičanie ak: 

-pomery na cintoríne  to znemožňujú pre nedostatok miesta ,                                                                     
- cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo uzavretá,                          
- prepožičané miesto alebo hrobka nie sú dlhodobo udržiavané v dobrom stave.                         

2) Správca pohrebiská je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť  
oprávneného na tieto skutočnosti.                                                                                                     

3)  Keď právo na prepožičanie zanikne, vyzve správca pohrebiská písomne oprávneného  
pozostalého, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. . Ak sa oprávnená osoba      
do 1 roka neprihlási, správca náloží s týmito vecami ako s vecami opustenými.  



4)  Hroby a hrobky, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že majú kultúrnu alebo 
historickú hodnotu, nesmú byť odstraňované ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto 
prepožičané.                                                                                                                                      
5) O zrušení pohrebísk platia ustanovenia § 22 vyhlášky č. 46/1985 Zb. Ministerstva 
zdravotníctva.  

 Článok 16 

Spôsob nakladania s odpadmi 

1) Nájomcovia hrobového miesta a návštevníci cintorína  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 Sačurov č. 5/2013.  

 
 Článok 17 

Stromy a kríky na pohrebiskách 

1) Stromy a kríky  vysádzať v areáli cintorína je zakázané.                                                                              
2) Likvidáciu už vyrastených drevín možno vykonávať so súhlasom správy cintorína, a pritom 
dbá, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodzovaniu susedných hrobov. Po ukončení prác 
je povinnosťou každého občana očistiť okolie hrobu a odstrániť časti drevín na vlastné 
náklady.                                                           

Článok  18 
Cenník služieb 

 
1)Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku :  

a) za prvý a  každý ďalší aj začatý deň:        8,00 € 
b) prechodné uloženie zomrelého:              10,00 € 
c) občiansky pohreb                                    20,00 € 

2) Poplatky nákladov za elektrickú energiu a plyn sú účtované podľa spotreby a aktuálnej 
sadzby. 
3) Nájom za hrobové miesto - nový cintorín ( pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, 
ale majú blízky vzťah k obci):                                 100,00 € / na 10 rokov, splatný vopred /. 
4) Poplatok za správu a údržbu pohrebiska, správu a údržbu komunikácie a zelene na 
cintoríne, zber a odvoz odpadu z cintorína:               3,32 € / rok na 1 domácnosť. 
5) Vykopanie hrobového miesta na cintoríne :       100,00 €  
    Vykopanie detského hrobu                                   50,00 € 
    Odkrytie hrobového miesta, uloženie telesných pozostatkov do hrobu, uzatvorenie 
hrobového miesta ( hrobky)                                      50,00 €   
6) Od platenia najmú za hrobové miesto na novom cintoríne sú oslobodené:                                                                                        
a) hroby farárov,                                                                                                                                                                       
b) hroby obetí svetových vojen, 
c) hroby občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt. 

    



 Článok 19                                                                                                                                
Spôsob vedenia evidencie 

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 osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste, 
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia a rodné číslo, 
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového 

miesta a hĺbky pochovania, 
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
e) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, 

názov obce ak je nájomcom obec, 
f) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu, 
g) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 
h) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna  

pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový 
hrob, 

i) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského 
plodu. 

 
3) Evidencia hrobových miest sa vedie elektronicky a graficky na Obecnom úrade v 
Sačurove. Prevádzkovateľ vedie aj evidenciu v knihách prevádzky pohrebiska.  
 
4) Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje: 

a) údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b) údaje o zrušení pohrebiska. 

  
 Článok 20 

Kontrola dodržiavania VZN a  sankcie 

1) Kontrolu dodržiavania  VZN vykonávajú orgány obce ( starosta obce, poslanci OcZ 
a členovia komisie verejného poriadku).                                                                                                  

2) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami je  priestupkom podľa  § 13, ods. 3,               
§ 46 a § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov. Obec  
môže za priestupok uložiť pokutu v blokovom i správnom konaní do výšky 33 €, pokiaľ toto 
konanie  nie je trestným činom.  

3) Priestupky porušenia VZN prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je 
príjmom rozpočtu obce. 

4) Ďalšie priestupky sa riešia v zmysle § 32 zákona č. 131/1990 Z.z. o pohrebníctve. 

Článok  21                                                                                                                    
Záverečné ustanovenie 



1) Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v pôsobnosti obce Sačurov bol schválený 
rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou pod 
číslom ............   dňa ..............                                                                                                                      
2) Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje musí byť verejnosti prístupný na 
vhodnom pre verejnosť dostupnom mieste na cintoríne a v Dome nádeje.                                         

3) Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok upravuje 
zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.                                                                                                                  
4) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Sačurov č. 4/2000 o prevádzke 
Domu nádeje a cintorína.                                                                                                                              
5) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Sačurove uznesením č. 250 / 2013  dňa: 20.12.2013.                                                                           
6)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení 
na úradnej tabuli, dňa 05. 01. 2014. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 21.12.2013.                                                Peter Barát 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 

Obec Sačurov, Ulica osloboditeľov č. 385, 094 13 



 

                      Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta  

Číslo: 
                                                                                                                                                                                            
Zmluvné strany uzavreli po vzájomnej dohode v súlade s ustanovením Občianskeho 
zákonníka  a § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a VZN č. 6/2013 Prevádzkovým 
poriadkom pohrebiska v Sačurove zmluvu o nájme hrobového miesta. 
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska Obec Sačurov  prenajíma 
nájomcovi za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov zomrelého 
(zomrelej): 

 
Meno a priezvisko : 

 
Rodné číslo:  

 
Miesto a dátum úmrtia: 

 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska (správca): 

Obec Sačurov,   Ulica osloboditeľov 385,    094 13,    
IČO: 00332810                  Číslo účtu: 21422- 632 / 0200  
                                                                                                                      

Nájomca / pozostalý /:          

 
Meno a priezvisko: 

 
Rodné číslo: 

 
Adresa: 

 
Kontakt: 

                                                                                                   

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú, pričom po uložení zosnulého 
do hrobu nesmie byť zmluva vypovedaná skôr ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorá je 
v obci Sačurov  15 rokov. 

Miesto a číslo hrobu: nový cintorín, číslo  ......... 

 Nájomné na 10 rokov : 100,00 €      

                                  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
Nájomné v zmysle schváleného cenníka prevádzkovateľa pohrebiska zaplatené do ..................                                                                                                                                                                                                 
Poznámky:                                                                                                                                                       
Prenajímateľ si vyhradzuje právo meniť výšku nájomného v závislosti od všeobecne 
záväzného nariadenia obce. Nájomné je splatne pri podpísaní  zmluvy. Ďalšie nájomné je 
splatné do 15 dní po uplynutí doby, na ktorú je nájomné zaplatené, čím sa opätovne predĺži 



nájomná zmluva na obdobie ďalších 10 rokov 
 Povinnosť nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a, b, c, d ) a § 25 písm. a, b ) 
zákona o pohrebníctve:                                                                                                                    
Nájomca je povinný každú stavebnú úpravu hrobového miesta pred jej začatím, ako aj jej 
ukončenie nahlásiť u správcu cintorína a realizovať ich len so súhlasom správu. Nájomca je 
povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta a oznamovať 
správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest 
podľa § 17 ods. 4 písm. a ).                                                                                                        
Nájomca je povinný dodržiavať VZN č. 6 / 2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu 
nádeje obce Sačurov. 
Výpoveď nájomnej zmluvy: 
      V prípade, že nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za udržiavanie hrobového 
miesta, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený nájomnú zmluvu po predchádzajúcom 
upozornení vypovedať s výpovednou lehotou 1 rok v prípade, že aktuálna adresa nájomcu 
alebo kontaktnej osoby bude známa a 3 roky v prípade, že adresa nájomcu alebo kontaktnej 
osoby prevádzkovateľovi pohrebiska nebude známa. 
 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom 
vyhotovení. 
 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené výlučne písomne a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 
Právne vzťahy, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 
                                                                                                                                                    
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia čo potvrdzujú 
svojim podpisom. 

 
Nájomca:   
 
                                                                   s ú h l a s í 
so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve na účely tejto zmluvy, za 
podmienok ustanovených v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 
 

 
V Sačurove dňa: 

 
Nájomné zaplatené dňa: 

  
 
Správca pohrebiska: 

 
Nájomca: 

                                                                                                                            

 


