
 
Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej sa na základe § 6 a § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade so zák. č. 470/2005 Z. z. 
o pohrebníctve uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení. 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 
o pohrebisku v obci Litmanová schválené uznesením č. 23/2006 dňa 18.4.2006 

 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenie 

 
Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov alebo 
popola.  
 
 

Čl. 2 
Základné pojmy 

 
Na účely tohto VZN obce 

a) verejné pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová 
lúka, 

b) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 
c) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 
d) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 

uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na 
rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny 
s popolom na pohrebisku, 

e) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo 
miesto na uloženie urny, 

 
 

Čl. 3 
Zriadenie pohrebiska 

 
1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť 

pochovávanie na pohrebisku v inej obci. 
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa tohto VZN a zákona č. 470/2005 Z. 

z. o pohrebníctve alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. 
3. Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska. 

 
 

Čl. 4 
Prevádzkovanie pohrebiska 

 
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä 

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



d) správu a údržbu pohrebiska, 
e) správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku, 
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

 
 
 

Čl. 5 
Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN.  
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku 

pohrebiska na schválenie obci a úradu verejného zdravotníctva. 
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje 
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 

zabezpečenie prevádzky pohrebiska, 
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na 

pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania 
zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je taká úprava potrebná  

e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie, 
g) dĺžku tlecej doby, 
h) spôsob nakladania s odpadmi, 
i) cenník služieb. 
4. Ak pohrebisko prevádzkuje obec prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, 

v prevádzkovom poriadku pohrebiska musí byť uvedené meno, priezvisko a miesto 
podnikania, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu. 

5. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom 
na pohrebisku. 

6. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska 
súhlas obecného zastupiteľstva obce a úradu. 

 
 

Čl. 6 
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 

 
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované. 
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby 

nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia a verejného poriadku. 
3. Zakázané je 

a) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri 
dni od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení, 

b) pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku, 
c) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, 

ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo 
verejnosti. 

 



4. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, 
možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení 
musia byť  pochované do 14 dní od úmrtia. 

 
 

Čl. 7 
Iné ľudské pozostatky 

 
1. Iné ľudské pozostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako aj 

časti tela alebo orgánov odňaté živým alebo mŕtvym osobám a iný materiál ľudského 
pôvodu, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, sa 
pochovajú alebo spopolnia v spaľovniach zdravotníckych zariadení, a to len v prípade, 
ak neexistuje podozrenie z trestného činu. 

2. Ak to rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada, umožní sa 
mu jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike. 

 
 

Čl. 8 
Zrušenie pohrebiska 

 
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby 

všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
2. Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 

pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci. 
 
 

Čl. 9 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie, 
b) porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami 

uvedený v čl. 6.3. tohto VZN, 
c) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu 

prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória alebo 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Za priestupok podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk. Pri ukladaní pokuty sa 
prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia. 

3. Priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá úrad verejného zdravotníctva. Pokuty sú 
príjmom štátneho rozpočtu. 

 
 

Čl. 10 
Prechodné ustanovenia 

 
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované 

a) za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo 
osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania 
hrobového miesta sú splnené, 



b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania 
hrobového miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov 
týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe a neuzavrú 
s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu, 

c) tri roky odo dňa účinnosti zák. č. 470/2005 Z. z. ak osoba alebo osoby oprávnené 
z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale 
nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania 
hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku 
a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú 
zmluvu, 

d) päť rokov odo dňa účinnosti zák. č. 470/2005 Z. z. ak osoba alebo osoby, ktoré 
majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie  sú známe, s vyznačením 
skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie je známy. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám uvedeným v čl. 10.1.b), návrh 
nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového 
miesta. 

 
Čl. 11 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po schválení 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre 

všetkých návštevníkov pohrebísk. 
 
 
 
 
V Litmanovej, dňa 18.04.2006 
 
          Vasiľ Vislocký 
           starosta obce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK   POHREBISKA 
CINTORÍN LITMANOVÁ 

 
čl. 1. 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby: 
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
b) pochovávanie, 
c) vykonanie exhumácie, 
d) správu a údržbu pohrebiska, 
e) správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku,   
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
g) a podobne /je možné doplniť ďalšie služby podľa všeobecnej potreby/. 
 
 

Čl. 2 
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie 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 ľudských ostatkov, 

- ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, 
prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom 
orgánu činného v trestnom konaní, 

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska, 

c) viesť evidenciu podľa čl. 4 tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, 
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí 

rakvy pred pochovaním, 
e) 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, 
f) písomne informovať nájomcu o 

1. skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho 

adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na 
pohrebisku, 

g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 
dobu primerane predlžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto 
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska, 

h) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového 
miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci. 

 
 

 
 



Čl. 3 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
evidencie hrobových miest. 

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr 
ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý. 

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 bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie 
pohrebiska.  O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je 
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

6. Spôsob vypovedania nájomnej zmluvy a doručovanie výpovede upravuje § 25 zák. č. 
470/2005 Z. z. o pohrebníctve. 

 
Čl. 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
 
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa slušne a primerane ticho k piete miesta. 
Zakazuje sa na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a iné 
výtržnosti. Odpadky a podobné predmety (suché kytice, vence, ... ) sa odpratávajú na vopred 
označené vyhradené miesta. 
 

Čl. 5 
Prepožičanie miesta na hrob 

 
 
 
1. Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto na hrob alebo hrobku minimálne na tleciu  
    dobu a miesto na urnu na 20 rokov od prvého uloženia. Stavba hrobky musí byť ukončená          
    do jedného roka, inak nárok na miesto zaniká. Prepožičaním vzniká právo na užívanie  
    miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke /§  
    116 Občianskeho zákonníka/. 
2. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob prepožičané, naloží sa s ostatkami, urnami  
    a náhrobkami obdobne ako pri zrušení pohrebiská. 
3. Správa pohrebiská podľa situačného plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných miest  
     a možnosti na ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak právo na prepožičané miesto  
     nebolo obnovené a zaniklo. 
4. Nárok na prepožičanie určitého miesta na pohrebisku nie je určený. Správa pohrebiska je  
    však povinná v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva.  
    O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná dohoda medzi správou pohrebiska  
    a objednávateľom. Na základe tejto  dohody v medziach určených týmto poriadkom má   
    objednávateľ právo: 
 



- zriadiť na prepožičanom mieste hrob alebo hrobku 
- uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo jeho spopolnené ostatky 
- upraviť povrch miesta ( urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu ) 

Právo na miesto sa preukazuje: 
- v starších prípadoch evidenciou správy pohrebiska a dokladom na 

prepožičané miesto alebo iným hodnoverným dokladom 
- v nových prípadoch písomnou dohodou 

Rovnaké ustanovenie platí aj na prepožičané miesta na uloženie tela mŕtveho pre ďalšiu 
osobu.   

Čl. 6 
Rozmery hrobových miest 

 
1. Pre hrob alebo hrobku môže byť prepožičané miesto o týchto rozmeroch: 
- pre hrob /hrobku / dospelého                             110x245 cm 
- pre dvojhrob /hrobku / dospelých                      210x245 cm 
- pre hrob dieťaťa do 6 rokov                                 80x140 cm 
- pre hrob dieťaťa do 14 rokov                               90x200 cm 
Táto plošná výmera obsahuje i plochu na vybudovanie obrubníka alebo hrobky. 
2. Uličky medzi hrobmi /hrobkami / musia byť najmenej 30 cm. 
3. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100x100 cm. 
4. Na každé prepožičané miesto vytýči správa pohrebiska hranice. Porušovanie týchto hraníc 
sa posudzuje ako priestupok.  

Čl. 7 
Starostlivosť o prepožičané miesto 

 
1.Oprávnený je povinný udržiavať prepožičané miesto na pohrebisku v riadnom stave. 
2.Ak správa pohrebiská zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve 
oprávneného, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa 
adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečie z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné 
opatrenia na náklady oprávneného. 
3.Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence, iné netrvanlivé ozdoby, je správa 
pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. 
4.Oprávnený sa môže so správou pohrebiska dohodnúť o udržiavaní prepožičaného miesta za 
úplatku / pravidelná úprava, polievanie, výsadba kvetov a iné/. 
5.Opravnený môže na prepožičanom mieste robiť ďalšie úpravy / výsadbu kríkov, stromov, 
umiestňovanie lavičiek a iné / len so súhlasom správy pohrebiska. 
  

Čl.8 
Stavby na pohrebisku 

 
1.Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby / 
hrobu, náhrobku, hrobky, rámu/ treba 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 sa musí stavebník riadiť úpravami správy 
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. 
3.Výkop hrobu zabezpečí príbuzný zosnulého po oboznámení správy pohrebiska na vlastné 
náklady. 
4.Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolo hrobu a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál. 



5.Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované 
stavby. Bez písomného súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, 
hrobovú výzdobu , kvety a iné. 

Čl.9 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

 
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, 
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. Prevádzkovateľ pohrebiska musí mať plán  miest na pochovávanie a musí viesť 

evidenciu hrobových miest. 
3. Evidencia hrobových miest musí obsahovať 

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, 
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov 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, 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, 

f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy. 

 
 

Čl.10 
Dĺžka tlecej doby 

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

50 rokov.   
 
/ zákon uvádza, že podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺžku tlecej doby 
pre pohrebisko ustanoví prevádzkovateľ pohrebiska v prevádzkovom poriadku pohrebiska 
na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku úradu verejného 
zdravotníctva/. 
 
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 s ľudskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

4. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 
a) orgánov činných v trestnom konaní, 
b) obstarávateľa pohrebu alebo 



c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom 
pohrebu bola obec. 

 
 

Čl. 11  
Spôsob nakladania s odpadmi 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vytvoriť vyhradené a označené miesto na skladovanie 
odpadkov a podobných predmetov (suché kytice, vence, ... ) a zabezpečiť ich pravidelné 
vyvážanie.  
 
 
 
 
 

Čl.12 
Cenník služieb 

 
1. Miesto pre hrob alebo urnu na dobu 10 rokov /po prvýkrát/: 

a) urna ................................. ,- Sk 
b) hrob .................................   ,- Sk  
c) detský hrob ..................... ,- Sk 

 
2. Predĺženie užívacieho práva na 10 rokov: 

a) urna ................................. ,- Sk 
b) hrob .................................   ,- Sk  
c) detský hrob ..................... ,- Sk 

 
 
 
         ........................................... 
         Prevádzkovateľ pohrebiska 

         OBEC LITMANOVÁ 
         Vasiľ Vislocký  
         starosta obce 
 


