
Obec Lehota 951 36 

Obecné zastupiteľstvo v Lehote  na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g)  
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), s použitím ust. § 11 ods. 4 písm. g)  
zákona o obecnom zriadení a v súlade so zák. č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve 
a o zmene  a doplnení  zák.  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  
(živnostenský  zákon)  v znení  neskorších  predpisov   v y  d  á  v a všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok
p o r i a d o k     p r e    p o h r e b i s k o 

na území obce  LEHOTA 
IČO : 308 153

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Lehota

Schválený RÚVZ so sídlom v Nitre : Dňa 23.apríla 2007  
Rozhodnutím č. HZP/A/2007/01921

  
                                                                                             Podpis starostu:

                                                                                   Mgr. Pavol Zaujec
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Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.  Úcta  k pamiatke  zosnulých  a spoločenské  poslanie  pohrebísk  ako  verejných 
zdravotno-technických  zariadení,  určených  k pietnemu  pochovávaniu  zosnulých, 
alebo  k ukladaniu  ich  spopolnených  pozostatkov  spôsobom,  zodpovedajúcim 
zdravotným predpisom, prikazujú,  aby pohrebiská boli  udržiavané v takom stave, 
ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom,  ale aj aby sa pri  ich používaní 
dodržiavali zdravotné a iné predpisy.

2. Tento  poriadok  sa  vzťahuje  na  všetky  miestne  pohrebiská  a Dom  smútku  v obci 
Lehota.

3. Prevádzkový poriadok „pohrebisko v obci Lehota“ je vypracovaný v zmysle zákona 
č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a Obec Lehota ako prevádzkovateľ pohrebiska sa pri 
svojej činnosti predmetným prevádzkovým poriadkom pohrebiska riadi.

 
Čl. 2

Základné pojmy
Na účely tohto poriadku
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na 

pohrebisku uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, 
uloženie urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste

d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
v krematóriu 

e) verejné pohrebisko je cintorín
f) hrobové miesto je miesto  na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hroby 

alebo miesto  na uloženie urny
g) prenajímateľ hrobového miest je obec Lehota
h) nájomca hrobového miesta je občan, ktorý bude hrob, hrobku udržiavať počas 

doby nájmu 
ch) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy 

(umývanie, kozmetika, obliekanie)
i) transportná rakva je rakvy určená na prevoz ľudských pozostatkov
j) transportný vak je vak slúžiaci na rovnaký účel ako transportná rakva
k) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú
l) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu

Čl. 3
Správa pohrebiska

1. Pohrebisko zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu
2. Správu pohrebiska vykonáva Obec Lehota (ďalej len správa pohrebiska). Správa 

pohrebiska je povinná starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, hlavne výsadbou, 
údržbou a polievaním zelene, úpravou ciest, zabezpečovaním čistoty celého 
komplexu a udržiavaním   zariadení nachádzajúcich sa v komplexe pohrebiska.
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Čl. 4

Popis pohrebiska
Pohrebisko (cintorín) sa nachádza v kat. území obce Lehota na pozemku par.č.  419/2 , 
ktorého vlastníkom je Obec Lehota. Pohrebisko je umiestnené v centre   dediny. Areál 
pohrebiska je oplotený, uzamknutý. Prístup je zabezpečený cez tri vstupné brány.
Dom smútku je  vybavený chladiacim zariadením na uloženie  ľudských pozostatkov. 
Stavba  Domu  smútku  pozostáva  z troch  miestností.  Jedna  miestnosť  s  osobitným 
vchodom slúži na uloženie ľudských pozostatkov, z nej vedie ďalšia miestnosť, určená 
na prezliekanie účinkujúcich a odloženie ozvučujúcej aparatúry.
Obrady sa vykonávajú na betónovej ploche pred  vstupom do domu smútku.
V areáli pohrebiska je verený vodovod, k dispozícii je niekoľko výtokových stojanov na 
polievanie.
Osvetlenie zabezpečujú osvetľovacie lampy. Obslužná komunikácia je vo vnútorných 
priestoroch areálu s asfaltovým povrchom. 

Čl. 5
Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonávanie exhumácie 
d) správu a údržbu pohrebiska
e) správu a údržbu komunikácie a zelene na pohrebisku
f) vedenie evidencie súvisiacej sprevádzkovaním pohrebiska
g) prevádzkovanie Domu smútku

Výkon činnosti uvedených v bode a) b) c) zabezpečujú v plnom rozsahu pohrebné 
služby na zmluvnom základe ( viď. príloha č. 2 ) Tieto sa priebežne dopĺňajú.

Výkon činností uvedených v bode d) e) f) g) zabezpečuje Obec Lehota. 

Čl. 6 
Evidencia pohrebiska 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na 
pohrebisku, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
2. miesto a dátum jej narodenia a úmrtia
3. rodné číslo
4. dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 

pochovania 
5. záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou
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6. meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide 
o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide 
o právnickú osobu

7. dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
8. údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
• zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
• zrušení pohrebiska
• skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť 

obce alebo vojnový hrob

Čl. 7

Ukladanie do hrobu
1. dočasne v Dome smútku:

a) maximálne do 96 hodín od úmrtia v prípade, že ľudské pozostatky neboli 
uložené do chladiaceho zariadenia, potom sa musia pochovať, nie však pre 
uplynutím 48 hodín od úmrtia

b) maximálne do 14 dní od úmrtia v prípade, že ľudské pozostatky boli uložené 
v chladiacom zariadení zabezpečujúcom trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 
C až 5 C, potom sa musia  pochovať

c) nad 14 dní len v prípade, ľudské pozostatky boli uložené jedine v mraziacom 
zariadení zabezpečujúcom trvalé udržanie teploty nižšej ako – 10 C pričom 
doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho do 
pochovania túto dobu presiahne (t.j. 14 dní), potom sa musia pochovať.

1. trvale do hrobu za podmienok čl. 13, bod 2:

Pochovávanie
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, 

rozhoduje spravidla ten, kto pohreb obstaráva. Platí však zásada, že zosnulý 
má byť pochovaný na pohrebisku tej obce v územnom v územnom obvode 
ktorej osoby zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo telo mŕtveho, prípade 
bolo vyložené z dopravného prostriedku.

2. Pochovať  mŕtveho  na  inom  pohrebisku  možno len  s povolením  príslušnej 
obce, na území ktorej sa pohrebisko nachádza.

3. Mŕtvi  sa  dočasne  ukladajú  v dome  smútku.  Telo  osoby  zomretej  mimo 
zdravotníckeho  zariadenia  musí  byť  premiestnené  do  domu  smútku 
najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené 
v obdobnom  zariadení  pre  dočasné  uloženie  mŕtvych  v krematóriu,  na 
cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22.  a 6 
hodinou. Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu.

4. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 
48  hodín  od  úmrtia.  Ak  bola  vykonaná  pitva,  možno  mŕtveho  pochovať 
ihneď  po  pitve:  ak  ide  o súdnu  pitvu,  možno  mŕtveho  pochovať  iba  so 
súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa.

5. Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením, ako dôležitý všeobecný 
záujem  nevyžaduje  iný  druh  pohrebu.  Výnimočne  možno  rakvu  uložiť 
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s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej  so súhlasom správcu pohrebiska. 
Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách.

Čl. 8
Prepožičanie miesta  pre hrob alebo urnu

1.   Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto na hrob na tleciu dobu a miesto  na
urnu na 10 rokov od prvého uloženia zosnulého.

2. Tleciu dobu určil prevádzkovateľ pohrebiska na dobu 10 rokov. Pred uplynutím 
tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich 
možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 
zeminy nad   rakvou bude min. 1 m.

3. Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto  ešte na ďalšiu dobu, v opačnom 
prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým doteraz bolo miesto pre 
zosnulých prepožičané a to v súlade so zák. 470/2005 Z.z. 

4. Výška poplatkov (nájmu) za prepožičanie miesta na pohrebisku a za osobitné služby, 
súvisiace s pochovávaním a správou pohrebiska sa dohodne v zmluve o prepožičaní 
miesta, ktorú s4 objednávateľom uzavrie správa pohrebiska.

5. Správa pohrebiska je povinná mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu 
voľných miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom, aby do neho nahliadli.

6. Nik nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Správa pohrebiska je však povinná 
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva.

7. Prepožičaním vzniká právo na užívanie miesta na hrom tomu, komu bolo prvýkrát 
prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke. Dohody oprávneného o  prevode 
práva na miesto s treťou osobou nie sú pre správu pohrebiska záväzné.

8.  O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná zmluva medzi správou pohrebiska
  a objednávateľom, na základ ktorej má objednávateľ právo:

• zriadiť na prepožičanom mieste hrob,
• uložiť do zeme tele zosnulého alebo spopolneného pozostatky,
• upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny a pod.). 

9.  Právo na miesto sa preukazuje:
• v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdenkou 

o zaplatení poplatku  za prepožičanie miesta, resp. iným hodnoverným 
dokladom,

• v nových prípadoch písomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení poplatku
10. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu dobu: aj v týchto

   prípadoch je potrebná písomná zmluva.

Čl. 10

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta, prevod hrobového miesta

l. Práva nájomcu hrobového miesta
a) požiadať prevádzkovateľa pohrebiska na základe písomného návrhu v prípade jeho 

smrti, na návrh dediča oprávnenej osoby o právo prevodu na hrobové miesto.

      Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatený prenájom, môže nájomca vykonať:
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 formou písomnej dohody, pred prevádzkovateľom, pričom dohoda musí obsahovať 
meno,  priezvisko,  adresu  trvalého  pobytu  a rodné  číslo  pôvodného  i  budúceho 
nájomcu. 

 prevádzkovateľ  na  základe  tejto  dohody  uzavrie  nájomnú  zmluvu  s novým 
nájomcom.

b) zriadiť  na  prepožičanom  mieste  hrob,  hrobku  a  zabezpečiť  uloženie  ľudských 
pozostatkov alebo ľudských  ostatkov do zeme, či spopolnených ostatkov do hrobu, 
hrobky a upraviť povrch hrobového miesta drobnými prácami pre jeho skrášlenie 
(výsadba kvetov, polievanie, čistenie, ...)

c) vykonať  úpravu  okolia  hrobového  miesta   -  možno  tak  učiniť  len  so  súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska (betónovanie, ukladanie dlaždíc)

2. Povinnosti nájomcu hrobového miesta
a) zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta v riadnom stave (drobné 

práce – výsadba, polievanie, čistenie), dodržiavať čistotu a udržiavať v nej aj okolitý 
priestor v rozmedzí 30 cm  po celom obvode hrobového miesta

b) označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom a do 3 rokov 
vybudovať betónový obrubník ak ide o hrob, podzemnú šachtu ak ide o hrobku, 
nadzemnú šachtu ak ide o urnové miesto

c) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
evidencie hrobových miest

d) požiadať  o  súhlas  prevádzkovateľ  pohrebiska  na   umožnenie  vybudovania 
akejkoľvek  stavby   na  pohrebisku  (náhrobku,  hrobu,  rámu)  –  tento  súhlas 
nenahrádza  súhlas  stavebného  úradu,  pokiaľ  je  podľa  osobitných  predpisov 
potrebný

e) ukladať  na  miesta  určené  prevádzkovateľom pohrebiska  odpad (zvädnuté,  alebo 
inak znehodnotené kytice, vence, ozdoby iného druhu, drobný stavebný odpad) do 
veľkokapacitných kontajnerov

f) riadiť sa podmienkami zakotvenými v tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska 
pri realizácii stavby, alebo inej úprave

Čl. 11

Výpoveď nájomnej zmluvy a zrušenie hrobového miesta

1. Pri zrušení hrobového miesta, prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákona. 
2. Prevádzkovateľ  upozorní  nájomcu  na  uplynutie  doby  prenájmu  písomnou 

formou.  Ak  nájomca  na  takúto  výzvu  nereaguje  do  jedného  roka, 
prevádzkovateľ  vyhotoví  fotodokumentáciu  hrobového  miesta,  hrobové 
príslušenstvo  uloží  na  určené  miesto  a hrobové  miesto  poskytne  novému 
nájomcovi.

3. Ak nájomca nereaguje na poštovú zásielku, prevádzkovateľ uverejní výpoveď
            nájomnej zmluvy na  obvyklom mieste. Výpovedná lehota plynie 5 rokov od
            poslednej platby.
      4.   Hrobové miesta, ktoré sú zaevidované na dobu trvania pohrebiska, nie je možné

zrušiť. 
                  5.   Hrobové miesta  s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy  na ochranu 

      pamiatkového  fondu rozhodli, že majú  kultúrny význam, alebo kultúrnu
      hodnotu, možno zrušiť len po   nadobudnutí  rozhodnutia Min. kult. SR o zrušení
      vyhlásenia hrobu za  národnú kultúrnu    pamiatku.
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      6.   Hrobové miesta, o  ktorých  rozhodla obec všeobecne záväzným nariadením ako
           o   pamätihodnostiach obce,  je možné zrušiť len  po predchádzajúcom súhlase
           Obecného  zastupiteľstva.                   

Čl. 12
Prepožičanie miesta pre hrobku

1. Miesto pre hrobku sa prepožičiava spravidla na dobu 10 rokov, aj v tomto prípade 
je potrebná písomná zmluva.

2. Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného roku, inak nárok na miesto 
zaniká.

         V ostatnom platia ustanovenia čl. 5 tohto poriadku. 

Čl. 13
Ukladanie tiel do hrobu, prípadne do hrobky

1. Mŕtvi sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý 
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).

2. Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto pre hrob 
prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, 
prípadne aj iné blízke osoby, pokiaľ však neuplynula tlecia doba, treba na to súhlas 
okresného   hygienika
3. Do hrobky možno kedykoľvek uložiť telá, pokiaľ je v nej voľné miesto.
4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, t.j. 10 
rokov.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie pozostatky, ak 
je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

Čl. 11
Exhumácia

1.  Pred  uplynutím  tlecej  doby  sa  smie  telo  mŕtveho  (ostatky)  vyňať  zo  zeme 
(exhumovať) na žiadosť:  
a) orgánov činných v trestnom konaní 
b) obstarávateľ pohrebu
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom bola 
obec.
Exhumácia možno vykonať iba za prítomnosti zástupcov správy pohrebiska, osobitné
predpisy nevyžadujú  účasť  ďalších osôb.

2. Žiadosť podľa odseku 1 musí myť písomnú formu a musí obsahovať
a) posudok úradu verejného zdravotníctva
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b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú  zmluvu  vydanú  prevádzkovateľom  pohrebiska,  kde  budú  ľudské 

ostatky uložené.
3.     Náklady exhumácie uhrádza ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 12
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania vysloveného zosnulým za jeho  
života prípadne podľa obstarávateľa pohrebu.
2. Spopolnenie sa vykonáva v krematóriách. Urnu je možné uložiť na hrobovom mieste 
prípadne hrobke.  

Čl. 13
Stavby

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej 
stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu) je potrebný predchádzajúci súhlas správy 
pohrebiska; tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa 
osobitných predpisov potrebný.

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy 
pohrebiska,  najmä  pokiaľ  ide  o tvar,  rozmery,  výzdobu  alebo  druh  použitého 
materiálu. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované 

so zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
- pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
- pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm 
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
d) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
f) vrstva hliny určená na pokrytie  rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so 

zreteľom na úroveň okolia hrobu,
g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov,
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
i) pri  svahovitom  teréne  musí  byť  stavba  a jej  príslušenstvo  rovnomerne 

odstupňované.
3. Po  ukončení  prác  je  stavebník  povinný  na  svoj  náklad  vyčistiť  okolie  hrobu 

a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
4. Nie  je  prípustné  bez  súhlasu  správy  pohrebiska  odpredávať  alebo  odstraňovať 

vybudované stavby.
5. Bez súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov.  
6. hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť minimálne  1,6 

m (dospelý hrob)
7. hĺbka prehĺbeného hrobu (t.j. pre 2 osoby nad seba) musí byť minimálne 260 cm
8. hĺbka hrobu pre dieťa mladšie  ako 10 rokov musí byť minimálne 1,2 m (detský 

hrob)
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9. dno hrobu musí ležať minimálne  0,5 m nad hladinou podzemnej vody
10. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
11. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť vyrobená  tak, aby chránila ľudské ostatky 

pred hlodavcami 
12. rakva s ľudskými pozostatkami bude po uložení zasypaná skyprenou zeminou výške 

minimálne 1,2 m a zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
13. uloženie ľudských ostatkov trvá minimálne do uplynutia tlecej doby (10 rokov- je 

stanovená  prevádzkovateľom  pohrebiska,  t.j.  obcou  Lehota),  príp.  pred  jej 
uplynutím je možné ich exhumovať (viď. čl. 9), či uložiť ďalšie ľudské pozostatky 
pred jej uplynutím (viď čl.  8) 

14. chodníky medzi jednotlivými hrobovými miestami musia mať 30  cm

Čl. 14
Stromy a kry

1. Stromy  a kry  možno  vysadzovať  na  prepožičaných  miestach  len  s písomným 
súhlasom správy pohrebiska. 

2. Správa pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, odstrániť.
Nie je možné vysádzať alergizujúce stromy a kry.

Čl. 15
Lavičky

1. Lavičky  možno  na  pohrebisku  umiestňovať  len  s písomným  súhlasom  správy 
pohrebiska; táto môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

2. Lavičky môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl. 16
Práce na pohrebisku

1. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení správou pohrebiska. 
Vo výnimočných  prípadoch  môže správa  pohrebiska  povoliť,  aby  telá  zosnulých 
uložila  do  hrobu  iná  osoba.  Spopolnené  pozostatky  môžu  s povolením  správy 
pohrebiska uložiť na prepožičané miesto aj iné osoby.

2. Výkopy a iné práce,  najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať len 
osoby určené správou pohrebiska, ak správa pohrebiska neudelí výnimku.

3. Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke 
alebo  objednaní  zamestnanci  jednoduché  práce  potrebné  na  udržovanie  miesta 
a jeho skrášľovanie (vysadzovanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu, atď.)

Ćl. 17
Zákaz pochovávania

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne 
informovať obec.
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2. Zákaz pochovávania vydáva príslušný orgán štátnej správy v prípade, ak by ďalším 
    Pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 
    podzemnej vody.
    
3. Ak je na pohrebisku vydaný zákaz pochovávania ľudské pozostatky do hrobu podľa
    Ods.č.2 tohto článku, možno ďalej pochovávať iným spôsobom, ak s navrhovaným
    spôsobom pochovávania súhlasil príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie
    zakázal.

Čl. 18
Zrušenie pohrebiska

1. V prípade zrušenia pohrebiska je povinný ten v koho záujme sa pohrebisko zrušilo
zabezpečiť  a uhradiť  exhumácie  a preloženie  ľudských  ostatkov,  hrobov 
s príslušenstvom  a hrobiek  na  nové  hrobové  miesta  na  inom  pohrebisku.  Nezotleté 
ľudské  ostatky po uplynutí  tlecej  doby je  ten,  v koho záujme  sa pohrebisko  zrušilo, 
povinný zhromaždiť a pochovať na inom mieste.

2. Zrušiť pohrebisko je možné:
-    po uplynutí tlecej doby všetkých   ľudských ostatkov uložených na pohrebisku len na 
      základe podnetu obce 

- pred uplynutím tlecej doby len z dôvodu:

- prípadného ohrozenia zdravia ľudí

- ohrozenia kvality podzemnej vody

      -    verejného záujmu na záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej 
správy

3. Zrušiť hroby a hrobky vyhlásené za národné kultúrne pamiatky možno vykonať len
      po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o zrušení  
      vyhlásení  hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku.
 

4. Zrušiť hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodnosti obce možno 
len po   predchádzajúcom súhlase obce.

5. Zrušiť vojnové hroby možno len v zmysle zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových 
hroboch.
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Čl. 19
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Správať sa primerane k piete miesta, nerobiť hluk, príkladne a šetrne zaobchádzať 
s existujúcim zariadením pohrebiska, Domu smútku a zachovávať dôstojnosť tohto 
miesta. 

2. udržiavať  čistotu v celom areáli pohrebiska (nesmie sa pracovné náčinie  odkladať 
na iné hroby, znečisťovať a znehodnocovať iné hroby, alebo stáť na iných hroboch 
počas  pohrebov,  ...)  odpadky  a iné  predmety  ukladať  len  na  vyhradené  miesta 
prevádzkovateľom pohrebiska, t.j. do veľkokapacitných kontajnerov

3. dodržiavať   zákaz  vjazdu  motorovými  vozidlami,  na  bicykli,  korčuliach 
a skateboardoch

4. dodržiavať zákaz fajčenia v areáli pohrebiska
5. dodržiavať zákaz vodenia psov do areálu pohrebiska
6. dodržiavať zákaz umiestňovania  reklamných plagátov

Čl. 20
Starostlivosť o prepožičané miesto

1. Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Ak  správa pohrebiska zistí  nedostatky v starostlivosti  o prepožičané miesto, vyzve 

užívateľa, aby ich v priemernej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa 
adresa  oprávneného  alebo  ak  je  nebezpečenstvo  z omeškania,  urobí  správa 
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.  

3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanilivé  ozdoby je správa 
    pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa
    môže so správou pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prepožičaného
    miesta. 

Čl. 21
Rozsvecovanie svetiel

1. Svetlá možno na pohrebisku rozsvecovať len ak sú umiestnené vo svietidlách a počas 
prítomnosti návštevníka pri hrobe.

2. Správa pohrebiska  je  oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie  svetiel 
obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 22
Prístup na pohrebisko

1. Pohrebiská sú verejnosti  prístupné v ročnom období od 16. apríla do 15. októbra 
denne od 07.00 hod. do 21.00 hod.; v období od 16. októbra do 15. apríla denne od 
07.00 hod. do 19.00 hod. 

  Správa pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
3. Každý  návštevník  pohrebiska  je  povinný  pred  určenou  zatváracou  hodinou  bez 

osobitného upozornenia pohrebisko opustiť. 
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4. S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na pohrebisko vchádzať len ak 
správa pohrebiska vydala osobitné povolenie.

Čl. 23
Správanie sa na pohrebisku

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa 
na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk.  

2. Odpadky  a podobné  predmety  (suché  kytice,  vence)  sa  môžu  odkladať  len  na 
vyhradených miestach do kontajnerov.

      Odvoz odpadu z dvoch veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje obec.
3. Čistenie domu smútku jeho údržbu ako i údržbu zelene n a pohrebisku zabezpečuje 

obec Lehota. Vykonávanie dezinfekcie aj mechanickej očisty robí pracovníčka 
obecného úradu   úradu. 

Čl. 24
Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku

1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonávajú poverení 
pracovníci Obecného úradu, starosta obce, poslanci OZ.

2)  Akékoľvek porušenie ustanovení tohoto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný
     čin podľa trestného zákona je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona č. 372/90  
     Zb. o priestupkoch. 

Čl. 25
Priestupky a sankcie

1) Porušenie  ustanovení  v tomto  prevádzkovom  poriadku  fyzickou  osobou  je 
postihnuteľné  v zmysle  zákona  č.  372/90  Zb.  o priestupkoch  v znení  neskorších 
zmien a doplnkov.

2) Priestupku sa dopustí ten, kto:
 bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie
 porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými ostatkami
 zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a 

súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska 
3) Za priestupok podľa tohoto čl. a odseku 2 je možné uložiť pokutu  do 20 000,- Sk. 

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.     
4) Právnickej  osobe,  ktorá  porušila  tento  prevádzkový  poriadok,  môže  starosta 

v zmysle § 13 a/ zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť 
pokutu do výšky 100 000,- Sk.

5) Priestupky podľa uvedeného zákona  prejednáva  a sankcie za ne ukladá úrad. Na 
priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

                                                                       Čl. 24
                                                     Záverečné ustanovenia

1. Cenník  služieb  poskytovaných  na  pohrebisku  tvorí  prílohu  č.  1  tohto  všeobecne 
záväzného nariadenia obce.
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2. Kľúče od domu smútku a pohrebiska sú u správcu cintorína p. Štefana Pavela a na 
Obecnom úrade v Lehote.

3. Prevádzkový  poriadok  je  vyvesený  na  informačnej  tabuli  ako  aj  na  internetovej 
stránke obce www.lehota.sk

4. Na  tomto  Všeobecne  záväznom  nariadení  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo 
v Lehote, dňa  31.5.2006.

5. Zmeny  a doplnky  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  schvaľuje  Obecné 
zastupiteľstvo v Lehote .

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.5.2006  a musí byť 
verejnosti prístupné na mieste obvyklom na pohrebisku.

V Lehote,  dňa 17. 04. 2006  

                                                    ......................................................
Ondrej Práznovský

starosta obce
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Príloha č. 1

                                 Cenník cintorínskych poplatkov

Poplatky spojené s užívaním DS, cintorína
(ozvučenie, spotreba vody, upratovanie, zapožičanie katafalku
 a stojanov)                                                                                                                  400,- Sk
                                                                                                                                   

Poplatok za miesto : predplatné na 10 rokov – jednohrob     .................................250,- Sk
                                    predplatné na 10 rokov – dvojhrob, resp. trojhrob  ............500,- Sk

Po 10 rokoch poplatok jednohrob 250,- Sk dvojhrob (trojhrob) 500,- Sk

V Lehote, dňa 31.5.2006 
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