VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY č. 3/2016,
KTORÝM SA URČUJE
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK V MESTE PIEŠŤANY

V súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ Mestské zastupiteľstvo mesta
Piešťany schvaľuje VZN mesta, ktorým sa určuje tento

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Piešťany
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
V zmysle § 17 ods. 1) zákona pohrebiská na území mesta Piešťany, nachádzajúce sa v Piešťanoch
na Bratislavskej ceste, Žilinskej ceste a v mestskej časti Kocurice, prevádzkuje mesto Piešťany od 01. 07.
2001 prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, so sídlom Valová 1919/44
921 01 Piešťany, IČO: 37834240 a jej Strediska pietnych služieb.
1. Prevádzkový poriadok pohrebísk upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom na pohrebiskách v meste Piešťany,
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie
prevádzky pohrebísk,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska
a obradných siení,
e) čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
g) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona,
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona,
i) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
k) cenník služieb.
Článok 2
PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa v zmysle § 17 bod 3 zákona najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
vykonávanie exhumácie,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
správu pohrebísk,
správu márnice a domov smútku,
údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky od obstarávateľa pohrebného obradu (pohrebnej
služby), ak úmrtie je doložené:
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
- písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní, ak ide v súvislosti s úmrtím
o podozrenie zo spáchania trestného činu,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto VZN,
c) viesť evidenciu pohrebiska v zmysle Čl. 9 tohto VZN,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb v obradnej miestnosti minimálne 30,
maximálne však 60 min. pred konečným uzavretím rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť
cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný:
a) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby,
b) vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebiskách,
c) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebiskách, ako sú domy smútku na
pohrebiskách na Bratislavskej a Žilinskej ceste v Piešťanoch, márnica na pohrebisku v mestskej
časti Kocurice a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebísk,
d) starať sa o inžinierske siete na pohrebiskách,
e) starať sa o oplotenie pohrebísk,
f) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebiskách,
g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto VZN.
4. V rámci hygienicko-sanitárneho režimu údržby prevádzkových miestností na ukladanie
a vystavovanie ľudských pozostatkov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť:
- vyzametanie a umytie podláh a katafalkov v obradných miestnostiach čistiacim prostriedkom na to
určeným v deň konania pohrebného obradu,
- pravidelné čistenie okien minimálne raz za dva mesiace čistiacim prostriedkom na to určeným,
- minimálne 1 krát do týždňa umytie chladiaceho zariadenia a minimálne 1 krát do mesiaca jeho
dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom SAVO alebo iným prostriedkom na to určeným.
5. Vystavovanie ľudských
miestnostiach zakázané.

pozostatkov

nakazených

nebezpečnou

chorobou

je

v obradných

Článok 3
UŽÍVANIE HROBOVÉHO MIESTA
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 za nájomné podľa prílohy tohto
VZN, ktorú tvorí cenník služieb.
3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.
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Nájomné sa platí pri prvom prenájme minimálne na 10 rokov dopredu. Po uplynutí tlecej doby je
možné zaplatiť nájomné i na dobu kratšiu ako 10 rokov.
4. 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.
5. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
6. Prevádzkovateľ je povinný mať situačné plány cintorínov, viesť v nich evidenciu voľných miest a
dovoliť občanom, aby na požiadanie do nich nahliadli.
Článok 4
VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najneskôr tri mesiace vopred upozorniť nájomcu, že uplynie
lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť 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 odseku 3 písm. a)
a písm. b) tohto článku, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. V tomto prípade je
prevádzkovateľ povinný doručiť nájomcovi výpoveď nájomnej zmluvy 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.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c)
tohto článku, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty,
na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak je nájomca 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. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo
hrobu považuje za opustenú vec. Ak 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. V uvedených prípadoch je
prevádzkovateľ povinný zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom
stavu príslušenstva hrobu.
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6. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava
v dobrom stave, alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto VZN.
7. Hroby a hrobky, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy alebo samosprávy, že majú kultúrnu hodnotu
alebo historický význam, nesmú byť odstránené ani po ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto
prenajaté.
Článok 5
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto VZN, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, hrobové miesto musí byť
najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov, pomníky musia byť osadené tak, aby
neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby a tak, aby boli dodržané šírky chodníkov
okolo hrobov (čl. 7 bod 1. písm. c) tohto VZN),
d) nájomca urnového miesta v urnovom háji je povinný udržiavať okolie urnového miesta v rozsahu
0,25 m po obvode prenajatého miesta,
e) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie pohrebiska, a to najmä zmenu v mene nájomcu a v adrese trvalého pobytu,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) triediť odpad z čistenia hrobu a jeho okolia a ukladať ho do vyčlenených zberných nádob na
biologicky rozložiteľný odpad, sklený odpad a plasty. Odpad, ktorý nie je možné vytriediť, je
nájomca povinný uložiť do kontajnera na zmiešaný odpad.
Nájomca hrobového miesta nie je oprávnený:
a) svojvoľne vysádzať dreviny na prenajatých hrobových a urnových miestach i priľahlých
pozemkoch, ani inak upravovať a meniť vzhľad okolia prenajatého hrobového miesta (napr.
osádzaním lavičiek a pod.).
2. Nedodržiavanie povinností nájomcu hrobového miesta, ktoré sú uvedené v bode 1. tohto článku, je
priestupkom za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 663,- EUR, podľa závažnosti, spôsobu, čase
trvania a následkov protiprávneho konania. Tieto priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá
mesto. Výnos z týchto pokút je príjmom rozpočtu mesta.

Článok 6
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto miest je na
cintorínoch a v domoch smútku a v márnici zakázané:
- správať sa hlučne a nedôstojne,
- fajčiť,
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-

odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (veľkokapacitné kontajnery, odpadkové koše,
nádoby na separovaný odpad),
vodiť psov na pohrebiská,
poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia pohrebísk,
poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín,
zapaľovať sviečky v obradných miestnostiach domov smútku.

3. Vjazd na cintoríny motorovým vozidlom je povolený len:
- v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu), kamenárskym firmám po
nahlásení vstupu a uhradení poplatku za vstup na pohrebisko,
- pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou,
- pri zabezpečovaní údržby cintorínov a domov smútku,
- pri vývoze kontajnerov a odpadkových košov,
- v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.
4. Pohrebiská v meste Piešťany sú prístupné verejnosti:
- v období od 01.04. – 10.11.
od 6.30 – 21.00 hod.
- v období od 11.11. – 31.03.
od 7.00 – 19.00 hod.
5. Márnica a domy smútku sú pre obstarávateľa pohrebného obradu a pre výkon pohrebných služieb
prístupné maximálne 1 hodinu, minimálne však 0,5 hodiny pred začatím pohrebného obradu.
Článok 7
UKLADANIE TELESNÝCH POZOSTATKOV DO HROBU A EXHUMÁCIA ĽUDSKÝCH
OSTATKOV
1. 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,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1,2 m.
2. Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c) tohto článku.
Bočné vzdialenosti hrobov vo viac hroboch musia byť minimálne 0,1 m.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Tlecia doba pre
pohrebiská v meste Piešťany je 10 rokov.
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí
primerane predĺžiť na základe 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 m.
6. Do hrobky je možné uložiť i viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva
uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby
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chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo na
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7. tohto článku 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 prevezie.
9.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8. tohto článku nevyhovie, rozhodne o nej súd.

10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
11. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
12. Pracovníci vykonávajúci exhumáciu musia byť vybavení, okrem základného pracovného odevu
v záujme ochrany zdravia, ďalšími ochrannými pracovnými prostriedkami – gumovými rukavicami a
rúškom na ochranu dýchacích ciest.
13. Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného
hrobu (napr. pri epidémii).
14. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého, vysloveného za jeho života, prípadne
podľa želania obstarávateľa pohrebu. Urnu s pozostatkami možno uložiť do hrobu alebo do urnových
miest (v múre alebo v zemi) vo vymedzených častiach pohrebísk, alebo do hrobov a do miest na
uloženie urny v rámci ostatných častí pohrebísk. Urnu možno umiestniť aj pri náhrobku, musí však
byť uložená vo zvláštnej skrinke a pripevnená.
15. Cintorínske práce, ako vykopanie hrobu a hrobky a zakopanie hrobu vykonávajú zamestnanci
prevádzkovateľa pohrebiska na to určení. Ukladanie mŕtvych do hrobov vykonávajú zamestnanci
prevádzkovateľa pohrebiska, alebo iné, na to určené osoby (pohrebná služba) so súhlasom
prevádzkovateľa.
Článok 8
EVIDENCIA POHREBISKA
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na :
1. Evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta
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a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce, ak je
nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluvy“) a údaje
o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka 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.
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný:
a) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa čl. 7 tohto VZN,
b) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa čl. 7 tohto VZN,
c) dodržiavať dĺžku tlecej doby ,
d) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
e) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
f) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
4. Pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby nachádzajúce sa na pohrebiskách mesta Piešťany, sa
prevádzkovateľ pohrebísk riadi ustanoveniami zákona NR SR o vojnových hroboch.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu
v zmysle činností stanovených v § 8 ods. 2 a 3 zákona o pohrebníctve.
Článok 9
STAVBY NA POHREBISKÁCH
1. Pri vybudovaní akejkoľvek stavby – náhrobného pomníka, hrobky, urnového miesta na pohrebisku je
potrebný súhlas prevádzkovateľa.
2. Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami:
a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy,
b) plocha pre pochovanie (vnútorné a vonkajšie rozmery hrobu) musia byť minimálne:
-

jedno hrob:
dvoj hrob:
detský hrob:
urnové miesto:

vnútorné 80 x 205 cm
vnútorné 170 x 205 cm
vnútorné rozmery 60 x 90 cm
50 x 50 cm,

vonkajšie 140 x 265 cm,
vonkajšie 230 x 265 cm,
vonkajšie 120 x 150 cm,

c) uličky medzi hrobmi a urnovými pomníkmi musia byť minimálne 30 cm,
d) predné a zadné hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov,
e) pri epitafných doskách v urnovom háji dodržať výškový limit max. 70 cm,
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f)

prevádzkovateľ prenajíma nájomcovi hrobové miesto aj s priľahlými uličkami.

3. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na
pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
4. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom
osoby, ktorá ho oprávnila na ich vykonanie, nahlasovať vstup na pohrebisko a uhradiť poplatok za
vstup na pohrebisko v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu tohto VZN. Vykonávateľ kamenárskych
prác je povinný zabezpečiť si odber elektrickej energie potrebnej na výkon prác vlastným zdrojom.
5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa, zeminy
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
6. Odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby nie je prípustné bez vedomia prevádzkovateľa
pohrebísk.
7. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku je zakázané.
8. Vykonávať kamenárske práce na pohrebiskách v nedeľu a vo sviatok je zakázané.
Článok 10
ZELEŇ A LAVIČKY NA CINTORÍNOCH
1. Stromy a kríky na cintorínoch je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa a na mieste ním
určenom.
2. Výsadbu a údržbu zelene cintorínov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom dbá na to, aby nedošlo k
poškodeniu hrobov.
3. O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje Mesto Piešťany v zmysle platných
právnych predpisov (§ 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
4. Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto lavičky môžu všetci návštevníci
cintorínov.
Článok 11
ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ
1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť prevádzkovateľa, ktorá
sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa
osobitného predpisu po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
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Článok 12
PODMIENKY VSTUPU PREVÁDZKOVATEĽA POHREBNEJ SLUŽBY
NA POHREBISKO
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si v rámci činností obstarávateľ pohrebu dohodol
zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa
posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako „obstarávateľ“ týchto služieb.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako obstarávateľ pohrebného obradu je povinný:
a) odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska zamatrikovanú kópiu listu o prehliadke mŕtveho
a štatistické hlásenie o úmrtí osoby, pre ktorú sa pohrebný obrad obstaráva,
b) odovzdať prevádzkovateľovi splnomocnenie pohrebnej služby k obstaraniu obradu od
obstarávateľa pohrebu,
c) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov a pochovávania
určeným prevádzkovateľom pohrebiska,
d) uhradiť na základe objednávky poplatky za poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku
a pohrebiska, alebo márnice a pohrebiska k vykonaniu pohrebného obradu a za ďalšie služby, ku
ktorým bol prevádzkovateľ pohrebnej služby splnomocnený, do 1 hodiny pred začatím
pohrebného obradu,
e) pravdivo informovať obstarávateľa pohrebu o činnostiach, ktoré pohrebná služba v zmysle § 8
zákona môže poskytovať,
f) pochovanie, t.j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky
alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými prostriedkami.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) umožniť vstup pohrebnej službe na pohrebisko, ak sú splnené písm. a) až d) ods. 2 tohto článku,
b) poskytnúť prenajaté priestory a technické vybavenie (katafalk, ozvučenie obradu bez hudobného
sprievodu, pohrebný vozík, ...), ktoré je vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, vyčistené
a upravené podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,
c) zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.
Článok 13
CENNÍK SLUŽIEB
Cenník služieb tvorí prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
Článok 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom Útvaru
hlavného kontrolóra, Mestskej polície mesta Piešťany a prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Piešťany sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta
Piešťany a bolo schválené uznesením MsZ č. 165/2016 zo dňa 04.10.2016.
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3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2016 stráca účinnosť VZN č. 3/2012, ktoré bolo schválené
uznesením MsZ č. 92/2012, zo dňa 28.6.2012 v znení VZN č. 13/2013, ktoré bolo schválené
uznesením MsZ č. 158/2013 zo dňa 07.11.2013.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2016.
5. Nedeliteľnými prílohami tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:
Príloha č. 1 – Cenník služieb
Príloha č. 2 – Plán hrobových miest
Piešťany dňa 04. 10. 2016

Miloš Tamajka, MBA, v.r.
primátor mesta Piešťany
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Príloha č. 1
Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/77 245 01, 033/77 269 82, Fax: 033/077 269 46
IČO: 37834240, DIČ: 2020171450
CENNÍK
Klasifikácia produkcie:
93.03.11
93.03.12

Názov:
Prevádzka cintorínov a krematórií
Prevádzka pohrebných ústavov

Kód pokladne:
057
058
298
300
301
306
307
308
313
326
327

Cena vrátane DPH

Poplatok za vstup na pohrebisko na rok /kamenárske firmy/
Poplatok za vstup na deň /kamenárske firmy/
Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska
na Žilinskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod)
Poskytnutie krátkodobého užívania domu smútku a pohrebiska
Na Bratislavskej ceste k pohrebnému obradu (1,5 hod)
Poskytnutie krátkodobého užívania márnice v m.č. Kocurice
k pohrebnému obradu
Výkop hrobu základná hĺbka
Výkop hrobu prehĺbený
Výkop detského hrobu
Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý
začatý deň
Exhumácia do 10 rokov
Exhumácia po 10 rokoch

118,00 €
3,10 €
65,40 €
65,40 €
50,00 €
88,20 €
95,90 €
51,60 €
8,60 €
143,80 €
81,50 €

Cena bez DPH
Poskytnutie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov
314
Jedno hrob
45,00 €
315
Urnové miesto (múr, zem)
40,00 €
316
Detský hrob
20,00 €
318
Dvoj hrob
90,00 €
320
Troj hrob
135,00 €
322
Štvor hrob
180,00 €
324
Päť hrob
225,00 €
Pri ďalšom predĺžení užívacieho práva je možné hrobové miesto prenajať aj na dobu kratšiu ako 10 rokov
a účtovať ročné poplatky a ich násobky. (K cene za prenájom hrobového miesta sa DPH v zmysle
cenových predpisov neúčtuje.)

Miloš Tamajka, MBA, v.r.
primátor mesta Piešťany
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Príloha č. 2

Príloha č. 2

Príloha č. 2

