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                                                                       Prevádzkový poriadok pre pohrebiská 

                                                                v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

 

Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebiská v meste Bardejov, ktorých prevádzkovateľom je 

 Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p. Bardejov, IČO 00619621 

                                                                                                          Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

           S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného 

zdravia alebo verejného poriadku. 

                                                                                                 Čl. 2 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 

           Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách najmä tieto služby: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu 

b) vykonanie exhumácie 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

d) správu pohrebiska 

e) správu domu smútku 

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

                                                                                                       Čl. 3 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

           Prevázkovateľ pohrebnej služby môže vstúpiť na pohrebisko len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Je 

povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným 

prevádzkovateľom pohrebiska. 

     Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úradu nákladov za  priestory a služby poskytované prevádzkovateľovi 

pohrebnej služby. 

                                                                                                       Čl. 4 

Povinnosti prevádzkovateľa  pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

1. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 

2. Viesť evidenciu podľa § 17 ods. 4  Zákona č. 131/2010. 

3. Umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu  podľa 

rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri 

smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. 

4. Upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr šesť mesiacov pred dňom, kedy 

sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť upozorniť nájomcu písomne.  

Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

5. Poskytovať  zamestnancom  vykonávajúcim práce  súvisiace s pohrebom a  exhumáciou, príslušné osobné 

ochranné a pracovné prostriedky (obuv, odev,  pracovné rukavice a pod.) 

6. Zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 1 

písm. a/, c/, d/ a § 19 ods.5  a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby.  

                                                                                                      Čl. 5 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný:  

- dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku 

- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 

- udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady 

- písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie 

podľa § 17 ods. 4 písm. a) 

- udržiavať poriadok na pohrebisku 

3.  Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na 

uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Nájomná zmluva  sa    uzatvára  na dobu neurčitú; nesmie sa 

vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby. 

4.  Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je 

blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby 
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k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením  s úradne osvedčený podpisom vyhlasujúc  tento 

vzťah k zomrelému nájomcovi. 

5.  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup    k hrobovému miestu 

a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď    je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie 

pohrebiska.  

6.  Spôsob vypovedania nájomnej zmluvy upravuje § 22 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

                                                                                        

Čl. 6 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

 

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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m.  

b) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2  m 

c) dno musí ležať najmenej 0,5  m nad hladinou podzemnej vody 

d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m 

e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uožení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 

minimálne 1,2 m; ak ide orakvu s potratený ľudským plodom alebo rpedčasne odňatým ľudským plodom, vo 

výške 0,7 m. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska musí mať plán miest na pochovávanie a musí viesť evidenciu hrobových miest. 

3. Pochovať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.  

Čl.7 

Evidencia na pohrebiskách 
Evidencia hrobových miest musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia a rodné číslo  osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené 

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta 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 a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné 

meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu 

e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu 

f) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia 

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo či ide 

o vojnový hrob 

 

Čl. 8 

Dĺžka tlecej doby a exhumácia 

 

1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je 10 rokov. 

2. 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. 

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.   

4. Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora  

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola 

obstarávateľom pohrebu 

5. Žiadosť sa podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, musí mať písomnú formu 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 

 

Čl. 9 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

Návštevník pohrebiska je povinný: 

- dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska 

- zachovávať dôstojnosť pohrebiska 

Na pohrebisku sa zakazuje: 

- odhadzovať odpadky 

- vodiť psov 

- fajčiť 

- robiť hluk a iné výtržnosti 

- vstupovať na pohrebisko motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami bez súhlasu 

prevádzkovateľa pohrebiska 



                                                                                                     Čl. 10 

Práce na pohrebisku 

 

1. Na zriaďovanie  akejkoľvek stavby, hrobu, hrobky a pod. je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Vstup motorovými vozidlami na pohrebisko za účelom zriaďovania  stavby sa povoľuje len so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska a po predchádzajúcom zaplatení príslušného poplatku stanoveného v cenníku 

pohrebných služieb a pohrebiska. 

3. Po ukončení prác je realizátor stavby  povinný na svoje náklady očistiť okolie hrobu a odstrániť zbytky materiálov 

použitých pri realizácii prác. 

4. Sadiť stromy, kry a umiestňovať lavičky je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

Čl. 11 

Spôsob nakladania s odpadmi 

Odpadky, suché kytice, vence, sviečky a pod. sa odpratávajú do nádob na to určených. Prevádzkovateľ pohrebiska 

zabezpečí ich vyvážanie podľa potreby.                                                            Čl. 12 

Prístup na pohrebiská 

Pohrebiská sú verejnosti prístupné: 

Od    1.  4.     do 15.10.          od 8°° hod. do 20°° hod. 

Od  16.10.     do 31.  3.          od 8°° hod. do l8°°  hod. 

Prevádzkovú dobu v čase zvýšenej návštevnosti pohrebísk (1.-8.11.) môže prevádzkovateľ pohrebiska upraviť. 

Čl. 13 

Cenník služieb 

Cenník služieb  pre  pohrebiská je platný od 01.06.2020. 

Tvorí súčasť tohto prevádzkového poriadku ako samostatná príloha.  

Čl. 14 

Záverečné ustanovenie 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť 01.06.2020 

 

 

                                                                                                                  ............................................... 

     Marián Novický  

     riaditeľ podniku 


