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OBEC BERNOLÁKOVO  
O b e c n ý  ú r a d ,  H l a v n á  1 1 1 ,  9 0 0  2 7  B e r n o l á k o v o  

 
Obec Bernolákovo, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c) a písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), vydáva  

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Prevádzkový poriadok pohrebiska  

 na území obce Bernolákovo 

č. 5/2022 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 

zákona, 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. 

 

 

Článok 2 

Identifikačné údaje vlastníka a prevádzkovateľa pohrebiska 

 

Pohrebisko:      Pohrebisko obce Bernolákovo 

Adresa pohrebiska:    Dukelská, 900 27 Bernolákovo 

Vlastník pohrebiska:     Obec Bernolákovo  

Adresa vlastníka pohrebiska:   Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  

IČO:       304 662 

Prevádzkovateľ pohrebiska: Subjekt (právnická ako fyzická osoba podnikateľ), ktorá 

má odbornú spôsobilosť na vykonávanie 

prevádzkovania pohrebiska  

Oprávnenie prevádzkovateľa: Zmluva o prevádzkovaní Obecného pohrebiska 

v Bernolákove a Domu smútku Nádej v obci 

Bernolákovo uzatvorená na základe výberového 

konania 
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Článok 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Vlastník pohrebiska zabezpečuje: 

a) správu a údržbu pohrebiska, a to: 

aa) zber a odvoz odpadu 

ab) vyprázdňovanie odpadových košov 

ac) osvetlenie 

ad) dodávka úžitkovej vody (na polievanie) 

ae) energie pre Dom smútku Nádej 

 

b) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

ba) údržba chodníkov, 

bb) kosenie voľných priestranstiev, 

 

c) zapožičiavanie Domu smútku Nádej a jeho vybavenia 

ca) zapožičiavanie obradnej siene 

cb) zapožičiavanie katafalku 

cc) zapožičiavanie harmónia 

cd) zapožičiavanie reprodukovanej hudby 

ce) zapožičiavanie chladiarenského zariadenia 

 

d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

da) uzatváranie zmlúv o nájme hrobového miesta a evidencia úhrad za hrobové miesta 

db) evidencia nájomných zmlúv 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje: 

a) činnosti súvisiace so správou pohrebiska, a to: 

aa) zamykanie a odomykanie vstupných vchodov na pohrebisko 

ab) čistenie pohrebiska 

ac) bežná údržba Domu smútku Nádej /napr. výmenu žiaroviek, vodovodných batérií a iné 

drobné opravy/, náklady s tým spojené hradí vlastník pohrebiska do sumy 400€ za kalendárny 

rok 

ad) čistenie a dezinfekciu, náklady s tým spojené hradí vlastník pohrebiska do sumy 700€ za 

kalendárny rok 

ae) oznamuje vývoz veľkokapacitných kontajnerov vlastníkovi pohrebiska 

af) aktualizuje údaje na informačných tabuliach na pohrebisku 

 

b) činnosti súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou 

ba) prevádzkovanie Domu smútku Nádej vrátane obradnej siene a chladiarenského zariadenia 

na dočasné uloženie ľudských pozostatkov 

bb) výkopové práce 

bc) pochovávanie alebo exhumáciu 

bd) umožňuje vstup na pohrebisko za účelom stavebných úprav hrobového miesta a dohliada 

na úpravy 

 be) umožňuje vstup prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko za účelom vykonania 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu 

 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, a to: 
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ca) evidenciu hrobových miest 

cb) evidenciu prevádzkovania pohrebiska 

 

 

Článok 4 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1. Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku a ustanovenia zmluvy o nájme hrobového 

miesta, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta: 

a) užívať hrobové miesto v súlade s nájomnou zmluvou,  

b) písomne oznamovať vlastníkovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie. 

 

2. Nájomca je povinný na vlastné náklady: 

a) udržiavať hrobové miesto pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov do 

vzdialenosti 0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický vzhľad 

pohrebiska, 

b) zabezpečiť nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky 

pohrebiska. 

 

3. Povinnosti nájomcu vo vzťahu k stavebným úpravám hrobového miesta a úpravám zelene na 

hrobovom mieste alebo v okolí hrobového miesta: 

 

a) na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej stavby (obruby, 

náhrobného kameňa, náhrobnej dosky, urnovej schránky a pod.) je potrebný súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska a nájomcov susediacich hrobových miest. Pri vyhotovení stavby 

alebo pri jej úprave, musí sa stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, najmä 

pokiaľ ide o tvar a rozmery.  

b) do hrobových miest je zakázané vysádzať dreviny a kríky, ktoré dorastajú nad 100 cm. 

Nájomník nezasahuje do zelene vysadenej na pohrebisku (vysádzanie alebo odstraňovanie 

drevín a kríkov). 

c) pri rekonštrukcii pôvodných obrúb hrobov a pomníkov zhotoviteľ vykonáva práce tak, aby 

nepoškodzoval susediace hrobové miesta. 

 

Článok 5 

Povinnosti návštevníka pohrebiska  

 

1. Návštevník pohrebiska je povinný:  

 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,  

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,  

c) dbať na čistotu a poriadok na pohrebisku, 

d) ukladať odpad na určené miesto podľa druhu odpadu, 

e) rozsvecovať sviece a kahance len na miestach na to určených tak, aby nevzniklo 

nebezpečenstvo požiaru, 

f) dodržiavať zákaz umiestňovania reklám vo všetkých objektoch pohrebiska a na jeho 

oplotení, 

g) dodržiavať zákaz 

ga) robenia hluku na pohrebisku, 

gb) fajčenia a požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok na pohrebisku,  
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gc) vodenia psov na pohrebisko,  

gd) jazdenia na motocykloch, bicykloch a iných prostriedkoch na pohrebisku,  

ge) poškodzovania hrobov, náhrobných kameňov, zelene a zariadenia pohrebiska,  

gf) pálenia odpadu na pohrebisku  

 

h) dodržiavať zákaz vjazdu motorových vozidiel na pohrebisko, s výnimkou: 

ha) dopravy rakvy s ľudskými pozostatkami, 

hb) dopravy osôb so zdravotným postihnutím a s obmedzenou možnosťou pohybu, 

hc) dovozu/odvozu kontajnerov na odpad, 

hd) dopravy súvisiacej s údržbou zelene a komunikácií na pohrebisku, 

he) dovozu/odvozu stavebného materiálu pri stavebných úpravách na pohrebisku. 

 

 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto nedodržiava: 

a) ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu 

hrobového miesta podľa čl. 4,  

b) ustanovenia povinností návštevníka pohrebiska podľa čl. 5 odsek 1, 

Za priestupky možno uložiť pokutu podľa § 32 zákona o pohrebníctve. 

 

 

Článok 6 

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 

 

2. V období Sviatkov všetkých svätých a Pamiatky zosnulých je prístup verejnosti na pohrebisko 

v čase od  29.10. do 8.11. predĺžený do 22,00 hod. 

 

3. Pri časovom obmedzení prístupu návštevníkov na pohrebisku je každý návštevník povinný pred 

určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.  

 

4. Dom smútku Nádej je pre verejnosť prístupný spravidla jednu hodinu pred konaním pohrebu, 

v inom čase len po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

 

5. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko a do Domu smútku Nádej povolený len v sprievode 

dospelej osoby. 

 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti. 

Článok 7 

Plán hrobových miest, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. Pohrebisko je rozdelené na tieto časti: 

a) pohrebisko stará časť (sektory A,B,C,D,E,F,G), kde sa nachádzajú: 

aa) jednohroby 

ab) dvojhroby 
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ac) trojhroby 

ad) štvorhroby 

ae) detské hroby 

Na pohrebisku stará časť (sektory A,B,C,D,E,F,G) sa nebudú budovať nové hrobové miesta. 

 

b) pohrebisko stará časť (urny), kde sa nachádzajú: 

ba) urny 

bb) detské hroby 

Na pohrebisku stará časť (urny) sa môžu budovať nové hrobové miesta typu urny a detské 

hroby. 

 

c) pohrebisko nová časť (sektor H), kde sa nachádzajú  

ba) jednohroby 

bb) dvojhroby 

Na pohrebisku nová časť (sektor H) sa môžu budovať nové hrobové miesta typu jednohroby 

a dvojhroby, pričom sa dodržujú nasledovné zásady: 

a/ predné a zadné hrany rámov hrobov sú v jednej priamke s prednými a zadnými hranami 

susedných rámov hrobov,  

b/ kopú sa zásadne prehĺbené jamy, 

c/ uličky medzi jednotlivými radmi hrobov sú široké najmenej 70 cm. 

 

d) kolumbárium 

V pláne obce je vybudovanie kolumbária na pohrebisku v novej časti (sektor H). 

 

e) rozptylová lúka 

Rozptylová lúka sa nachádza v zadnej časti pohrebiska za Domom smútku Nádej pri oplotení. 

 

2. Hrobové miesta na uskladnenie ľudských pozostatkov spĺňajú podmienky v zmysle § 19 zákona 

o pohrebníctve. 

a) rozmery kopaných hrobov sú nasledovné:  

ea) pri hrobe dospelého najmenej 80 cm x 200 cm,  

eb) pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm, 

ec) pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm, 

b) pri zhotovení obruby hrobov sa dodržiavajú tieto maximálne vonkajšie rozmery:  

fa) pri jednohrobe dospelého: 110 cm x 245 cm,  

fb) pri dvojhrobe dospelého: 210 cm x 245 cm,  

fc) pri detskom hrobe pre dieťa do 6 rokov: 80 cm x 140 cm,  

fd) pri detskom hrobe pre dieťa od 7 do 14 rokov: 90 cm x 200 cm,  

fe) pre uloženie urny: max 100 cm x 100 cm 

c) urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať do 

existujúcich urnových miest alebo hrobov 

 

Článok 8 

Dĺžka tlecej doby 

 

1.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania. 

2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 

primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu. 
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Článok 9 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

 

1. Vlastník pohrebiska vedie evidenciu nájomných zmlúv na hrobové miesta na pohrebisku, ktorá 

obsahuje:  

a) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, alebo 

názov obce, ak je nájomcom obec,  

b) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,  

c) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia. 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:  

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:  

aa) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 

mieste,  

ab) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového 

miesta a hĺbky pochovania,  

ac) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu, bol nakazený nebezpečnou chorobou,  

ad) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, alebo 

názov obce, ak je nájomcom obec,  

ag) skutočnosť, či je hrob alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo 

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

ah) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasné odňatého ľudského 

plodu,  

 

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje: 

ba) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,  

bb) zrušení pohrebiska 

 

Článok 10 

Spôsob nakladania s odpadmi  

 

1. Na pohrebisku je možné odpady z užívania hrobových miest ukladať do: 

a) jedného veľkoobjemového kontajneru (7 m3) umiestneného pri hlavnej vstupnej bráne na 

pohrebisko 

Objemový odpad sa z areálu pohrebiska vyváža na základe oznámenia prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

b) štyroch kontajnerov na komunálny odpad o objeme 1100 l, z ktorých dva sú umiestnené  pri 

hlavnej vstupnej bráne a 2 pri Dome smútku Nádej, a ktoré sú vyvážané v dvojtýždňových 

intervaloch 

c) na pohrebisku sa ďalej nachádzajú odpadové koše na komunálny a separovaný odpad 

rozmiestnené pri chodníkoch. 
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Článok 11 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa 

rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom vykonania výkopových prác, prepravy 

ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a 

ľudských ostatkov do hrobu, zasypania hrobu, za účelom uloženia urny s popolom do hrobu alebo 

urnového miesta. 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas 

obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. 

 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku 

pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovania, ktoré určil prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

 

Článok 12 

Cenník poplatkov  

 

1. Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku je určený osobitným všeobecne záväzným nariadením. 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo   

na svojom 21. zasadnutí dňa 28.6.2022, uznesením č. 17/21/2022. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia a účinnosť 

1.8.2022.  

3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebiska č. 2/2012 zo dňa 

24.01.2012. 

 

 

 

Bc. Miroslav Turenič, MBA, v. r. 

  starosta obce 

 

 

VZN vyvesené dňa:   30.6.2022 

VZN zvesené dňa:    

VZN schválené dňa:  28.6.2022 

VZN platné dňa:  14.7.2022 

VZN účinné:    1.8.2022  

 

 


