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Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f)  zákona č. 369/1990 
Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  §  18  ods.  2  zák.č.  131/2010  Z.z.  o 
pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica -  Prevádzkové 
poriadky pohrebísk na území mesta  (ďalej nariadenie).

§ 1 
Základné ustanovenia

1. Týmto nariadením Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkové poriadky pohrebísk na území 
mesta Banská Bystrica.

2. Prevádzkové poriadky v zmysle § 18 ods. 1 zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej zákon o 
pohrebníctve) upravujú:

a)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,
b)  rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 
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, ak je takáto úprava potrebná, 
e)  čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 
f)  spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, 
g)  dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve, 
h)  spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve , 
i)   spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu, 
j)   podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
k)  cenník služieb.
3. Pohrebiskom   v  zmysle  §  2  písm.  u  zák.č.  131/2010  Z.z.  o  pohrebníctve  (ďalej  zákon  o 

pohrebníctve) je  cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.

§ 2
Prevádzkové poriadky

Prevádzkové poriadky pohrebísk schválené týmto VZN tvoria samostatné prílohy tohto nariadenia 
nasledovne : 
Príloha č. 1  Prevádzkový poriadok pohrebísk na na území mesta Banská Bystrica v  správe 
                       Mesta Banská Bystrica
Príloha č. 2  Prevádzkový poriadok pohrebiska v Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici,
                      v správe  Správy cintorína pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Radvani
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Príloha č. 3      Prevádzkový poriadok pohrebiska na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, 
                         v správe   Cirkevného zboru  ECAV Banská Bystrica 

Príloha č.  4    Prevádzkový poriadok pohrebiska Na Hôrke na Kalinčiakovej ulici  v Banskej  
                         Bystrici,
                         v   správe  Rímskokatolíckej Cirkvi,  Farnosť BB-Radvaň
                    

Čl. 3
Kontrolná činnosť a sankcie

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta a Mestská 
      polícia.
2.  Mesto  prejednáva priestupky za : 

a) nedodržiavanie   ustanovení  tohto  prevádzkového  poriadku  pohrebiska,  ktoré  sa  týkajú 
povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona o pohrebníctve
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c) 

zákona o pohrebníctve,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
e) neuudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve.

3.  Za priestupky podľa odseku 2 tohto článku  možno uložiť pokutu do výšky 663 eur; v blokovom 
konaní  možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. 

Čl.4
Záverečné ustanovenie

1.    Zrušuje sa :     
a) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 188/2007    o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk v správe mesta schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 
129/2007 zo dňa 16.10.2007 

b) uznesenie mestského zastupiteľstva č. 310/2008 zo dňa 21.10.2008, ktorým bol schválený 
Cenník cintorínskych služieb s účinnosťou od 1.1.2009.

2.  Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 243/2015 zo
     dňa 22.9.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15.októbra 2015.

                                                                                                              Ján Nosko
                                                                                                             primátor mesta 
                                                                                                             Banská Bystrica



Príloha č. 1     VZN  Mesta Banská Bystrica č. 9/2015  - Prevádzkové poriadky 
                         pohrebísk na území mesta
________________________________________________________________________________

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pohrebísk na území mesta Banská Bystrica v správe Mesta Banská Bystrica.

                   
 Čl. 1.

 Úvodné ustanovenie

1. Tento  Prevádzkový  poriadok  upravuje  prevádzku  týchto  pohrebísk  v  správe  Mesta  Banská 
Bystrica (ďalej Mesto):
a)  Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica – Kremnička

      b)  Urnový háj v mestskej časti Kremnička
      c)  Cintorín v mestskej časti Kremnička
      d)  Cintorín v mestskej časti Rakytovce
      e)  Cintorín v mestskej časti Illiaš
      f)  Cintorín v mestskej časti Skubín
      g)  Cintorín v mestskej časti Podlavice
      h)  Cintorín v mestskej časti Senica
      i)   Cintorín v mestskej časti Šalková
      j)  Cintorín v mestskej časti Majer
      k)  Cintorín v mestskej časti Rudlova
      l)   Cintorín v mestskej časti Sásová
    m)  Cintorín v mestskej časti Uľanka
     n)  Cintorín v mestskej časti Jakub
     o)  Cintorín v mestskej časti Kostiviarska
     p)   Cintorín na Námestí Š.  Moysesa
2. Pohrebiská uvedené v ods. 1 písm.a) -  písm o) sú vo vlastníctve Mesta, pohrebisko uvedené v 

ods. 1 písm.p) tohto článku spravuje Mesto v zmysle ustan. § 36 ods. 1 zákona o pohrebníctve.

Čl. 2
Prevádzkovateľ pohrebiska

Pohrebiská uvedené v Čl. 1 tohto Prevádzkového poriadku  prevádzkuje  príspevková organizácia: 
Záhradnícke a rekreačné služby  - ZAaRES (ďalej prevádzkovateľ)
sídlo :  Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 
 IČO: 00183075,  DIČ: 2020459221,  IČDPH: SK2020459221
 Prevádzka : Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička č.60, Banská Bystrica.
 Kontaktné údaje:   Tel: č. 048/410 35 59, 0918 804 402, 
                                  e-mail: info@krematoriumbb.sk
 Úradné hodiny :     Pondelok – Piatok
                                  8,00 – 14,00 hod.
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Čl. 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti:
      a)  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
      b)  ukladanie urien,
      c)  vykonávanie exhumácie,
      d)  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
      e)  prevádzku Domu rozlúčky v Kremničke,
      f)  správu pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ v rámci správy pohrebiska vykonáva ďalej nasledovné činnosti :  

a) uzatváranie  nájomných  zmlúv  na  uloženie  urien,  ľudských  pozostatkov  alebo  ľudských 
ostatkov do hrobových miest,

b) zber a odvoz odpadu z pohrebiska, 
c) zabezpečuje dodávku vody,
d) zverejňuje informácie na pohrebisku na oznamovacej tabuli,
e) zabezpečuje osvetlenie, ak je na pohrebisku vybudované,
f) zabezpečuje sprístupnenie pohrebiska verejnosti,
g) údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku,  
h) správu urnového hája.                                                                         

Čl.4
Nájom hrobového miesta

1. Prevádzkovateľ  je  povinný uzatvoriť  nájomnú zmluvu na hrobové miesto na dobu neurčitú 
a nesmie  ju  vypovedať  skôr,  ako  po  uplynutí  tlecej  doby  v  danom  hrobovom  mieste  na 
pohrebisku. 

2. V prípade, že pomery na pohrebisku neumožňujú nájom hrobového miesta na ďalšiu dobu, musí 
o tom prevádzkovateľ pohrebiska písomne upovedomiť nájomcu, ktorému doteraz bolo miesto 
prenajaté a to najmenej 3 mesiace predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť, alebo kedy 
uplynie lehota, na ktorú bolo zaplatené nájomné.

3. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na 
vývesnej tabuli na pohrebisku. Vedie o tom písomnú dokumentáciu.

4. Uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a  nájomníkom a zaplatením poplatku, 
môže nájomca zriadiť na prenajatom mieste: 

• hrob,
• uložiť do zeme telo zosnulého,
• zhotoviť ďalšie náležitosti k hrobovému miestu - základy, obrubu, pomník, náhrobnú platňu 

a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu   prevádzkovateľa.
5. Poplatok za nájom hrobového miesta sa platí dopredu  na 10 rokov.
6. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prenajaté a uplynutí výpovednej lehoty, prevádzkovateľ 

odovzdá príslušenstvo hrobu Mestu.
7. Právo  na  miesto  môže  previesť  len  prevádzkovateľ,  a to  na  písomný  návrh  oprávneného 

a v prípade smrti na návrh dedičaPrávo na miesto sa preukazuje správcovi pohrebiska riadne 
uzatvorenou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poplatku.
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8. Nájomník  je  povinný  počas  trvania  nájomnej  zmluvy  k  hrobovému  miestu  bezodkladne 
oznámiť prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny kontaktných údajov v  nájomnej zmluve.

Čl. 5 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

1. Nájomca  je  povinný  prenajaté  miesto  udržiavať  v riadnom  stave, riadiť  sa  prevádzkovým 
poriadkom a nájomnou zmluvou.  

2. Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi  všetky zmeny údajov,  ktoré sú 
potrebné k vedeniu evidencie hrobového miesta a nájomnej zmluvy.

3. Ak prevádzkovateľ  zistí nedostatky v starostlivosti o prenechané miesto, vyzve užívateľa, aby 
ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, 
urobí prevádzkovateľ  potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

4. Zvädnuté,  alebo  inak  znehodnotené  kytice,  vence,  kahance  a iné  netrvanlivé  ozdoby  je 
prevádzkovateľ  oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť. 

5. Zakazuje  sa  na  pohrebisku  vysádzať  stromy,  kry,  osádzať  lavičky  a budovať  akékoľvek 
zariadenia, svojvoľne upravovať okolie hrobového miesta a zhotovovať kvetinové záhony okolo 
hrobu.

 
Čl. 6 

                                          Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Každý návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a riadiť sa 

pokynmi prevádzkovateľa.
2. Pohrebisko má charakter verejného priestranstva so špecifickým účelom pietneho miesta. Na 

pohrebisku a v jeho areáli je zakázané sa správať spôsobom, ktorý narušuje pietu a dôstojnosť 
miesta. 

3. Pohrebisko  je  pre  verejnosť  a  nájomníkov  hrobových  miest  sprístupnené  a  otvorené  počas 
celého dňa.

4. Po zotmení a v nočných hodinách sa zakazuje osobám zdržiavať na pohrebisku. 
5. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby. 
6. Na pohrebisku sa zakazuje sa fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá, robiť hluk, používať 

pyrotechniku, neoprávnene  zasahovať do hrobov a zelene, používať alkoholické nápoje a iné 
omamné  látky,  poškodzovať  pomníky,  zariadenia,  objekty  a  zeleň  na  pohrebisku,  púšťať 
prenosné nosiče zvuku alebo obrazu.

7. Prevádzkovateľ  je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré svojím správaním na 
pohrebisku obťažujú návštevníkov pohrebiska, prípadne ponúkajú tovary a rôzne príležitostné 
služby.

8. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad.
9. Svietidlá – sviečky, kahance a pod., sa môžu na pohrebisku rozsvecovať len ak sú umiestnené 

na hroboch a v svietidlách. 
10. Prevádzkovateľ  je oprávnený  v odôvodnených  prípadoch  samostatné  zapaľovanie  sviečok 

obmedziť, alebo celkom zakázať. 
11. Ukladanie  nádob,  náradia  a  iných predmetov na  miesta  okolo hrobov a  trávnaté  porasty je 

zakázané.
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12. Je zakázané vynášať vodu z pohrebiska.
13. Prevádzkovateľ  môže  v osobitných  prípadoch  zamedziť  prístup  návštevníkov  do  areálu 

pohrebiska, alebo jeho časti, na dobu určitú (exhumácia, živelná pohroma, snehová kalamita, 
slávnostné kladenie vencov a pod.). 

14. Počas  zimných  mesiacov  prevádzkovateľ  zabezpečuje  nevyhnutnú  údržbu  hlavných 
komunikácii v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska, predovšetkým pre 
potreby pochovávania. 

15. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je  povolený len s  predchádzajúcim písomným 
povolením prevádzkovateľa, a to:
• na  prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
• dovozu materiálu na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných 

dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
• na prepravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb
• na odvoz smetí a údržbu zelene.

16. Na pohrebisko je zákaz vjazdu jedno a dvojstopových vozidiel, jazda na bicykli, kolobežke a  na 
kolieskových korčuliach.

17. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska, na 
akomkoľvek  objekte,  ktoré  tvoria  vybavenosť  pohrebiska  a  na  verejných  priestranstvách 
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom  a 
s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

18. Návštevníci  pohrebiska  sa  po  pohrebisku  pohybujú  na  vlastné  riziko  a  prevádzkovateľ 
nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.

            čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

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

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 
• hĺbka hrobu od najnižšieho bodu v úrovni terénu 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 ,

• dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
• rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hro,bu zasypaná skyprenou zemou 

vo výške minimálne1,2 m.
3. Prevádzkovateľ  môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho komu bolo miesto na hrob prenajaté 

povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne iné blízke osoby 
a to až po uplynutí tlecej doby. 

4. Pred uplynutím tlecej doby je možné 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 1m.

5. Ukladanie tiel do hrobu zabezpečuje prevádzkovateľ  a  pohrebné služby.
6. Prevádzkovateľ  pohrebnej  služby  je  povinný  pred  uložením  ľudských  pozostatkov  alebo 

ostatkov oznámiť prevádzkovateľovi  potrebné údaje pre vedenie evidencie hrobových miest.
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7. Uloženie urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého do existujúceho hrobu sa 
môže  uložiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa , ktorý o tom vedie 
evidenciu.

8. Pri pochovaní do hrobu sa používajú rakvy z materiálov, ktoré v stanovenej tlecej dobe zotlú 
spolu  s  ľudskými  ostatkami.  Nesmú  sa  používať  rakvy  z  PVC  a  iných  nerozložiteľných 
materiálov.

9. Rakvy  zo  zosnulými  a urny  so  spopolnenými  pozostatkami  musia  byť  pevne  uzavreté  a 
označené štítkom s menom zomrelého, dátumom narodenia, úmrtia a dátumom pohrebu, pri 
urne aj s kremačným číslo.

10. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu je nájomca 
povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom  v dostatočnom 
časovom predstihu. V opačnom prípade prevádzkovateľ  nie je povinný hrobovú jamu vykopať.

11. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami.
12. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a chránená 

pred hlodavcami.
13. Výkop hrobových jám  zabezpečuje prevádzkovateľ   a  ním  poverení zamestnanci.
14. Pri  výkope  hrobovej  jamy  v  existujúcom  hrobovom mieste  a nájdení  kostrových  ostatkov, 

zamestnanci   prevádzkovateľa  a  poverení  pracovníci  prevádzkovateľom,  tieto  pozbierajú 
a uložia na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky a túto zasypú zeminou. 

15. Prvú  úpravu,   formovanie  a  obkladanie  hrobového  miesta  vykonávajú  pracovníci 
prevádzkovateľa pohrebiska.

     čl. 8
Tlecia doba

       Dĺžka tlecej doby je minimálne 10 rokov.

Čl. 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska ktorá sa člení na:
1.  evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:

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

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 a adresa miesta trvalého pobytu ak je nájomca fyzická osoba, názov obce 
ak je nájomcom obec,

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum je skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka 

alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
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h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
2.  evidenciu  prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
     a)   zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
     b)   zrušení  pohrebiska

   Čl. 10
Hroby, hrobové miesta a zariadenia na pohrebisku

1. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov, kolumbárií a iných stavieb na pohrebisku nie 
je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu, len písomný súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa , 
najmä  pokiaľ  ide  o tvar,  vnútorné  a vonkajšie  rozmery  hrobového  miesta,  druh  použitého 
materiálu a výzdobu.
Pritom:
a) základy musia byť vykopané z nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na 

únosnosť pôdy.
b)  dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody.
c) plocha miesta na pochovávanie musí spĺňať tieto v rozmery: 
• pri hrobe najmenej: 80x200 cm,
• pri hrobke najmenej: 90x210 cm,
• pri detskom hrobe najmenej: 60x160 cm,
• pri hrobe pre dieťa mladšie ako tri roky najmenej: 50x100 cm,
• pri generačnom urnovom hrobe najviac: 70x80 cm
• pri hrobe v urnovom háji: 50x50 cm.
d) pri  svahovitom  teréne  musí  byť  stavba  a jej  príslušenstvo  rovnomerne  odstupňované, 

kopírovať terén 
e)  uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm
f)  vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na 

úroveň okolia hrobu
g)  predné  a zadné  hrany  rámu  hrobu  musia  byť  v jednej  priamke  s prednými  a zadnými 

hranami susedných hrobových rámov v danom rade
h) v Urnovom háji nie je dovolené okrem epitafnej dosky označovať urnové miesto žiadnym 

iným spôsobom,zachovať pôvodný architektonický ráz pohrebiska a hrobových miest
i) v  priestore  urnového  miesta  v  urnovom háji  je  povolené  iba  osadenie  lampáša  a vázy, 

osádzanie iných predmetov za akýmkoľvek účelom, sa zakazuje.
3. Po  ukončení  prác  je  stavebník  povinný  na  svoj  náklad  vyčistiť  okolie  hrobu  a odstrániť 

prebytočný stavebný materiál, prizvať správcu pohrebiska
4. Je zakázané: 
      a)  zhotovovať chodník okolo hrobu nad úroveň terénu, schody
      b)  bez písomného súhlasu prevádzkovateľa odpredávať, alebo odstraňovať   vybudované stavby

c)  vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a pod.
5. Fyzické a právnické osoby poskytujúce kamenárske a stavebné práce na pohrebisku sú povinné 

predložiť prevádzkovateľovi doklady oprávňujúce ho vykonávať tieto odborné práce a to pred 
prvým začatím prác na hore uvedených cintorínoch mesta na základe objednávky od zákazníka.

6



6. Prevádzkovateľ   vedie  zoznam  poskytovateľov  kamenárskych  prác  a to  najmä  na  ochranu 
zákazníkov a dodržiavanie prevádzkového poriadku na pohrebisku. 

7. Kamenárske  a  stavebné  práce  sa  zakazujú  vykonávať  v  dňoch  pracovného  pokoja,   počas 
štátnych a cirkevných sviatkov.

8. V období Sviatku Všetkých svätých a pamiatky zosnulých t.j. od 25.10. do 08.11 je zakázané 
vykonávať akékoľvek kamenárske a stavebné práce na pohrebisku.

9. Na pohrebisku sa počas konania pohrebného obradu musia prerušiť všetky kamenárske a  
stavebné práce. 

čl.11.
Nakladanie s odpadom

1. V súvislosti s prevádzkou pohrebiska vzniká nasledovný komunálny odpad: 
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach, voľne položené suché kvety. 
     v kvetináčoch, pokosená tráva, lístie, časti stromov a podobne,
b)  tuhý odpad: obaly celofánové, umelé kvety a kvetináče, kahance z rôzneho druhu materiálu, 
     obaly plastové, sklo, kovový odpad, stavebná suť a podobne. 
2. Návštevníci  pohrebiska  sú  povinní  kvety,  vence  a iný  odpad  odkladať  ma  mieste  k tomu 

určenom, separovať a ukladať podľa druhu do rozmiestnených zberných nádob. 
3. Biologicky rozložiteľný odpad sa zbiera a vyváža samostatne na kompostovisko. 
4. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelný zber, zvoz a odvoz odpadu z pohrebiska. 
5. Zneškodňovanie a odvoz ostatného odpadu na skládku zabezpečujú zmluvné organizácie. 
6. Do zberných nádob sa zakazuje dávať akákoľvek stavebná suť a iný odpad zo stavebnej činnosti 

pri likvidácii alebo pri  zhotovení hrobu.

čl.12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Za účelom vykonania pohrebu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä: 
a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) riadiť  sa  pokynmi  prevádzkovateľa  pohrebiska,  plánom  pohrebných  obradov  a 

pochovávania  určeným prevádzkovateľom pohrebiska,
c) bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska o chystanom pochovaní na pohrebisku 

            v správe prevádzkovateľa,
d) obstarávateľa pohrebu pri prvom kontakte informovať o bezodkladnej návšteve správy 

            pohrebiska za účelom vybavenia písomných náležitostí k hrobovému miestu,.  
e)  zabezpečiť si u prevádzkovateľa pohrebiska povolenie vjazdu motorového vozidla do 

              pohrebiska .
2. Prevádzkovateľ  pohrebiska  umožní  vstup  pohrebnej  služby  do  pohrebiska  na  vykonanie 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3. Pohrebné obrady na pohrebisku sa vykonávajú v pracovné dni.  Vo výnimočných    prípadoch 

možno vykonať pohreb v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, po dohode s prevádzkovateľom.
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                Čl.13.
Cenník a rozsah služieb

1. Rozpis  služieb a cenník  tvorí prílohu prevádzkového poriadku pohrebiska. 
2. Cenník služieb je  záväzný pre pohrebiská podľa Čl. 1  bod 1. písm. a), b) a p).

 
                                                   

                                                                    čl.14
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolu plnenia dodržiavania tohto prevádzkového poriadku na pohrebisku vykonávajú 
       zamestnanci prevádzkovateľa. 

2. V prípade zistenia porušenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľ predloží Mestu návrh na
     začatie priestupkového konania v zmysle zákona o pohrebníctve.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

Tento  Prevádzkový  poriadok   bol  schválený  mestským  zastupiteľstvom  v  Banskej  Bystrici  č. 
243/2015-MsZ  zo  dňa 22.9.2015 a nadobudol účinnosť dňom 15.októbra 2015.
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 Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, P.O.BOX 78, 974 01  Banská Bystrica
Prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička 60, 974 05  Banská Bystrica

                                   

                     
CENNÍK CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB

                      

POPLATKY  ZA  HROBOVÉ  MIESTA                                                                                                 CENA s DPH
Nájom 1 – hrobového miesta na 10 rokov                                                                                             74,40 €
Nájom 2 – hrobového miesta na 10 rokov                                                                                           148,80 €
Nájom 3- hrobového miesta na 10 rokov                                                                                             210,00 €
Nájom detského hrobu                                                                                                                              48,00 €
Nájom – krypta na 10 rokov                                                                                                                   102,00 €
Nájom  - 2 krypta na 10 rokov                                                                                                                204,00 €
Nájom  generačného urnového hrobu na 10 rokov                                                                              60,00 €
Nájom urnového hrobu v Urnovom háji na 10 rokov                                                                           48,00 €  
Pridelenie – nájom hrobového miesta bez pochovania na 1 rok                                                          4,80 €
Pridelenie  - nájom generačného a urnového  miesta bez uloženia urny na 1 rok                            3,60 €
Pridelenie – nájom  miesta v Urnovom háji bez uloženia urny na 1 rok                                              3,60 €
POVOLENIE NA KAMENÁRSKE PRÁCE
Vydanie povolenia na kamenárske práce nájomcovi                                                                              3,60 €
Obruba – 1 hrob                                                                                                                                            8,64 €
Obruba – 2 hrob                                                                                                                                          15,60 €
Hrobová platňa – 1 ks                                                                                                                                   4,20 €
Generačný urnový hrob                                                                                                                               6,60 €
Detský hrob                                                                                                                                                    4,80 €
Urnový hrob                                                                                                                                                   3,60 €
Krypta                                                                                                                                                           12,00 €
Vybudovanie chodníka  okolo hrobového miesta v úrovni terénu                                                       4,80 €  
Vydanie povolenia na odvoz epitafnej dosky na dosekanie písma                                                       3,60 €  
VSTUP MOTOROVÉHO VOZIDLA NA POHREBISKO  
Jednodňový vstup – súkromné osoby                                                                                                       3,60 €  
                               -  podnikateľské subjekty                                                                                              9,60 €
Týždňový vstup – podnikateľské subjekty                                                                                              30,00 €
Mesačný vstup – podnikateľské subjekty                                                                                               84,00 €
Polročný vstup – podnikateľské subjekty                                                                                             144,00 €
Celoročný vstup – podnikateľské subjekty                                                                                           216,00 €
Poplatok za vstup motorovým vozidlom – pohrebná služba 
-  jednodňový                                                                                                                                                9,60 €
-  celoročný                                                                                                                                                240,00 €
ZŤP,ZŤP-S  po preukázaní preukazom                                                                                           vstup zdarma
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OBRAD  POSLEDNEJ ROZLÚČKY  V      DOME  ROZLÚČKY                                                               CENA s DPH  
Prenájom  obradnej siene Domu rozlúčky                                                                                              84,00 €
Príplatok za pre prenájom obradnej siene Domu rozlúčky mimo pracovnej doby                      40,00 €
Príplatok   za pre prenájom obradnej siene Domu rozlúčky v sobotu a v deň pracovného pokoja 
160,00 €               
Obradník                                                                                                                                                       15,60 €
Rečník                                                                                                                                                           18,00 €
Recitácia                                                                                                                                                         9,60 €
Hudba pri obrade – organ                                                                                                                         14,40 €  
Hudba pri obrade – reprodukovaná                                                                                                          9,00 €
Poplatok SOZA                                                                                                                                               2,16 €
Manipulácia s rakvou                                                                                                                                   8,40 €
Úprava zomrelého pred vystavením                                                                                                          6,00 €
Vystavenie otvorenej rakvy                                                                                                                       18,00 €
Aranžovanie katafalku                                                                                                                                12,00 €
Nosenie smútočnej zástavy, vyznamenaní                                                                                               6,00 €
Použitie chladiaceho boxu za každých začatých 24hod.                                                                       10,80 €
Použitie chladiaceho boxu na zamrazenie za každých začatých 24 hod.                                           15,80 € 
OBRAD A     ULOŽENIE URNY V     URNOVO  HÁJI                                                                                  
Výkop urnového miesta                                                                                                                             12,00 €
Uloženie urny                                                                                                                                                 9,60 €
Obradník pri ukladaní  urny                                                                                                                      10,80 €
Reprodukovaná hudba pri ukladaní urny                                                                                                  4,80 €
Poplatok SOZA                                                                                                                                               2,16 €  
Výkop urnového miesta a osadenie urnovej šachty                                                                             24,00 €
Urna náhradná                                                                                                                                              7,20 €
Povolenie na uloženie urny na pohrebisku – svojpomocne                                                                  6,00 €
Uloženie urny na pohrebisku                                                                                                                      4,80 €
Sklený kryt na epitafnú dosku                                                                                                                  18,00 €
ZRUŠENIE  HROBOVÉHO MIESTA V     URNOVOM HÁJI  
Likvidácia a odvoz epitafnej dosky                                                                                                           12,00 €
Likvidácia a odvoz epitafnej dosky  a ostatných kamenných  častí  hrobu                                        24,00 €
ADMINISTRATÍVNE POPLATKY
Vyhľadanie hrobového, urnového, kryptového miesta priamo na pohrebisku                               20,00 €
Administratívne úkony súvisiace s  vyhľadaním hrobového, urnového miesta v evidencii              6,00 €
Administratívne zrušenie hrobového miesta                                                                                           6,00 €  
Poplatok za vystavenie písomnej výzvy neplatičom  + platné poštovné                                             1,20 €
Poplatok za vystavenie nájomnej zmluvy, faktúry, dokladov k hrobovému miestu                          1,20 €
Poplatok za prepis nájomcu hrobového miesta                                                                                    10,00 €
Poplatok za kopírovanie  -1strana                                                                                                              0,18 €
SLUŽBY NA CINTORÍNE 
Kosenie cintorína na 10 rokov                                                                                                                  15,60 €
Poplatok za  odber vody  na 10 rokov                                                                                                     18,00 €
Hrabanie cintorína na 10 rokov                                                                                                                15,60 €  
Odvoz odpadu na 10 rokov                                                                                                                       16,80 €
Zapožičanie  drobného náradia/hrable, motyka, lopata atď./                                                              1,00 €
Zapožičanie fúrika na 1 hod.                                                                                                                       1,00 €
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VÝKOP A ZASYPANIE HROBOVÉHO MIESTA – LETNÉ OBDOBIE                                                CENA s DPH
Základný hrob – 160 cm                                                                                                                          114,00 €
Prehĺbený hrob – 220 cm                                                                                                                        133,20 €  
Detský hrob -130cm                                                                                                                                   61,20 €
Príprava – zabezpečenie zeminy pred výkopom hrobu                                                                        12,00 €  
Úprava okolia hrobového miesta po zasypaní                                                                                          7,20 €  
Konečná úprava hrobu po zasypaní                                                                                                           3,60 €
1.úprava hrobu – doloženie zeminy                                                                                                         15,00 €
VÝKOP A     ZASYPANIE HROBOVÉHO MIESTA – ZIMNÉ OBDOBIE                                                  
Ručné kopanie  do 160 cm                                                                                                                      138,00 €
Ručné kopanie do 220 cm                                                                                                                       174,00 €
Ručné kopanie do 130cm                                                                                                                          85,20 €
Odpratanie snehu z hrobu a okolia hrobového miesta                                                                        12,00 € 
Príprava- zabezpečenie zeminy pred výkopom hrobu                                                                          12,00 €  
Úprava okolia hrobového miesta po zasypaní                                                                                          8,40 €  
Konečná úprava hrobu po zasypaní                                                                                                           3,60 €
1.úprava hrobu - doloženie zeminy                                                                                                         18,00 €
POPLATOK ZA SŤAŽENÉ PODMIENKY PRI VÝKOPE HROBU
Použitie  búracieho kladiva pri výkope hrobovej jamy za prvých 15.min.                                         30,00 €
Použitie búracieho kladiva  pri výkope hrob. jamy za každých ďalších odpracovaných  10 min.     6,00 €
Rozbitie obruby, betónových základov                                                                                                    67,20 €
Likvidácia betónových častí hrobu ,odvoz a uloženie                                                                           36,00 €
Odvoz a uloženie kameňov ,koreňov z hrobu počas výkopu                                                               18,00 €  
Odvoz a uloženie  zeminy od hrobového miesta                                                                                   18,00 €
Použitie kopacieho stroja                                                                                                                        240,00 €  
Odstránenie a likvidácia stromových porastov priamo na hrobom                                                   12,00 €
Odstránenie a likvidácia priľahlých stromových porastov pri hrobovom mieste                             24,00 € 
POPLATKY ZA PRÁCU PO PRACOVNEJ DOBE, SOBOTA, NEDEĽA, SVIATKY
Poplatok za práce po pracovnej dobe  1hod./1pracovník                                                                      6,00 €  
Poplatok za služby v deň pracovného pokoja  1hod/1 pracovník                                                         8,40 €
Poplatok za práce v nedeľu a vo sviatok 1hod./1pracovník                                                                 18,00 €
EXHUMÁCIA A     VYZDVIHNUTIE OSTATKOV  
Exhumácia počas tlecej doby: a/dospelá osoba                                                                                  276,00 €
/ výkop, zasypanie jamy, náklady na exhumáciu/
                                                      b/dieťa do 10 rokov                                                                            170,00 €
Exhumácia po  tlecej dobe do 20 rokov od pochovania:  a/dospelá osoba                                   150,00 €
                                                                                                   b/dieťa do 10 rokov                                 70,00 €
Exhumácia  - vybratie ľudských ostatkov do 30 rokov                                                                          80,00 €
Exhumácia  -vybratie ľudských ostatkov z vykopaného hrobu po 30 rokoch                                   25,00 €
Uloženie  ľudských ostatkov  do vykopaného hrobu                                                                               6,00 €
Exhumácia ľudských ostatkov z hrobky                                                                                                300,00 €
Spopolnenie exhumovaných ľudských ostatkov                                                                                    60,00 €

Telefón: 048/410 35 59         Mobil: 0918 804 402        E mail: info@krematoriumbb.sk
Bankové spojenie: ČSOB č.ú. 4017189020/7500
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Príloha č. 2      VZN  Mesta Banská Bystrica č. 9/2015  - Prevádzkové poriadky 
                          pohrebísk na území mesta

____________________________________________________________________________________________

                       PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
                            pohrebiska v Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici

         
                                                                            Čl. 1
                                                                             § 1

Predmet  úpravy

Tento  prevádzkový poriadok  upravuje pôsobnosť s prevádzkovaním pohrebiska v Cintorínskej 
ulici v Banskej Bystrici (ďalej pohrebiska) a v jeho súvislosti práva a povinnosti osôb s ľudskými 
pozostatkami a ľudskými ostatkami.
                                                                                 
                                                                               § 2

Základné pojmy

Na účely tohto prevádzkového poriadku 
a)  ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b)  ľudské ostatky sú pozostatky po pochovaní,
c)  pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
d)  pohrebisko  je cintorín,
e)  hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo 

miesto  
              na uloženie urny,

f)  konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
g)  exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.

                                                                       § 3
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

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

k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Zakázané je: 
    a) exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená cholerou, morom, 
        žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami alebo inými 
        vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“), alebo ktoré 
        sú v stave pokročilého rozkladu. Dokladom, ktorým sa preukáže, že mŕtvy v čase úmrtia 
        bol nakazený nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie 
        o úmrtí.
    b) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa 
        dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
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4. Ak ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do  96 hodín 
od úmrtia, nie však skôr ako do 48 hodín  od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,  možno mŕtveho 
pochovať ihneď.

                                                           § 4
Iné ľudské pozostatky

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

2. Ostatné  ustanovenia  zákona  a tohto  prevádzkového  poriadku  sa  pri  nakladaní 
s inýmiľudskými pozostatkami použijú primerane.

                                                                              § 5
Zriadenie pohrebiska

1. Pohrebisko  na  Cintorínskej  ulici  v Banskej  Bystrici  bude  prevádzkovať  podľa  tohto 
prevádzkového  poriadku  prevádzkovateľ  pohrebiska,  ktorým  je  Správa  cintorína  pri 
Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Radvani.

2. Pohrebisko nemá vybudovaný dom smútku a nemusí mať chladiace zariadenie na uloženie 
ľudských pozostatkov. 

3. Súčasťou   pohrebiska  sú  a budú   aj  hroby  a hrobky.  Prevádzkovateľ  ho  prevzal  od 
existujúceho  Cirkevného  zboru  ECAV na Slovensku  v Radvani.  Ide o niekoľko  storočné 
pohrebisko.  Nie je potrebné predložiť  výsledky  hydrogeologického prieskumu,  z ktorého 
by bolo zrejmé, že  pozemok je vhodný na taký spôsob pochovávania.

4.  Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné  stavebné 
povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. 

                  
                                                                               § 6   

Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
     a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo s exhumáciou,
     b) pochovávanie,
     c) vykonanie exhumácie,
     d) správu a údržbu pohrebiska,
     e) správu a údržbu komunikácie a zelene na pohrebisku,
     f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

                                                                               § 7
Prevádzkový poriadok pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi týmto prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska.Na jeho dodržiavanie ustanoví správcu pohrebiska.

2. Prevádzkovateľ tento prevádzkový poriadok predkladá na schválenie obci a úradu.
3. Prevádzkový poriadok upravuje tento rozsah  služieb poskytovaných na pohrebisku:

a)  Záujemcom za účelom pochovania ľudských pozostatkov na pohrebisku  poskytuje 
hrobové miesto na zriaďovanie hrobov a urnových hrobov a to aj na spôsob rezervácie. 
So záujemcami uzavrie zmluvu  prepožičaní hrobového miesta.

b) Na budovanie nadzemných a podzemných stavebných hrobových  konštrukcií vydáva 
súhlas.

c) Na území cintorína koordinuje výstavu ciest a chodníkov.
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d) Udržuje oplotenie  a iné zariadenia pohrebiska.
e) Pre pohrebisko zabezpečuje vodu z verejného vodovodu na polievanie kvetov na 

hroboch.
f) Najmenej dvakrát v kalendárnom roku zabezpečuje kosenie trávneho porastu na väčších 

voľných plochách.
g) Zabezpečuje kontajner na odvoz odpadkov z pohrebiska.
h) Zabezpečuje údržbu vegetácie a aspoň raz v roku zabezpečuje odstránenie spadnutého 

lístia stromov a kríkov.
i)  Vyberá poplatky a vymáha nedoplatky za jednotlivé hrobové miesta a upozorňuje 

nájomcov hrobových miest na uplynutie doby platnosti zmlúv o prepožičaní hrobových 
miest.

j)  Raz v roku podľa príslušných nariadení uhrádza Mestskému úradu v Banskej Bystrici 
daň      z pozemkov pohrebiska.

k) Vykonáva iné nevyhnutné práce spojené s udržiavaním poriadku a čistoty na pohrebisku, 
po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta  (ďalej len nájomná zmluva), odovzdá 
prevádzkovateľ pohrebiska pomník, náhrobné kamene , náhrobné dosky, oplotenie (ďalej 
len príslušenstvo hrobu) obci podľa jej pokynov.

4. Povinnosti správcu pohrebiska:
    a) stará sa o dodržiavanie prevádzkového poriadku a v tomto zmysle je v kontakte so 
     zriaďovateľom pohrebiska,  v kontakte s pozostalými  sa vyvarúva  necitlivého správania,
    b) na požiadanie pozostalých spolu s nimi vyberie na pohrebisku hrobové miesto a stanoví 
        mu identifikačné číslo a vedie o tom dokumentáciu v rozsahu, ako stanovuje zákon,
    c) s nájomcami hrobového miesta spíše zmluvu a informuje ich  o možnosti účasti  cirkvi 
        a iných osôb  v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
    d) na základe potvrdenky prevezme  za prenajaté hrobové miesto príslušnú sumu a odovzdá 
        ju bezprostredne do pokladne,  
    e) v príslušnej zmluve uvedie, že na pohrebisku  v čase pohrebu nie je dovolené otvárať 
        rakvu s telesnými pozostatkami,  
    f) konečné uzatváranie rakvy zabezpečujú pracovníci pohrebnej služby pred obradom 
        v kostole, alebo na inom mieste obradu, 
    g) prevezme telesné pozostatky, ktoré vloží do jamy hrobového miesta pohrebná služba 
        a ktoré hrobári pohrebnej služby zasypú a navŕšia hrob, 
    h) po pohrebe skontroluje okolie hrobového miesto a ak sa vyskytli nedostatky, zabezpečí ich 
        odstránenie u nájomcu hrobového miesta,                                                      
    i) vedie dokumentáciu pohrebiska ako to ukladá príslušný zákon,
    j) sleduje platnosť nájomných zmlúv a v prípadne  nutnosti požiada  nájomcov o ich 
       predĺženie a zaplatenie príslušných poplatkov.
5. Povinnosti nájomcu:
    a)  dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu 
         hrobového miesta,
    b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
    c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
    d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 
        potrebné na vedenie evidencie,
    e) pred konaním pohrebného obradu si v dostatočnom čase so správcom cintorína dohovorí 
        situovanie hrobového miesta, uzavrie o prenájme hrobového miesta zmluvu  a zaplatí  
       určený poplatok najmenej na 10  rokov,                                                                   
    f) s pohrebnou službou si dohovorí čas pohrebu a zabezpečí si prostredníctvom nej 
       vykopanie hrobovej jamy danej hĺbky a prepravu telesných pozostatkov na pohrebisko až 
       k hrobovému miestu v príslušnej rakve,
    g) s príslušným farským úradom si dohovorí čas pohrebu a spôsob jeho vykonania,
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    h) dozrie na úpravu hrobu a zabezpečí odpratanie zvyšnej zeminy na určené miesto,
    i) odstráni ďalšie  zvyšky a odpadky mimo hrobového miesta, ktoré vznikli pri pohrebe,
    j) o hrobové miesto sa bude pravidelne  starať a bude z hrobu  a 30 cm okolo neho 
       odstraňovať všetky  bylinné porasty, kríky, prípadne mládne stromčekov, ktoré vzišli 
       samovýsevom, 
    l) počas prenájmu hrobového miesta na pohrebisku bude dbať o pietu miesta, o poriadok 
        a kľud na pohrebisku a nebude vyvolávať ani slovné šarvátky s ostatnými nájomcami 
        hrobových miest a  so správcom cintorína,
    m) v priestoroch pohrebiska nesmie odkladať zvyšky kytíc, vencov, lístia, alebo iných častí 
        hrobového miesta, ale je povinný ich odnášať do pristaveného kontajnera,
    n ) na pohrebisku nebude  vysádzať kríky a stromčeky,
    o) bude hospodárne odoberať vodu z verejného vodovodu a nebude upchávať  kanalizačný  
       odpad.
6. Povinnosti návštevníkov pohrebiska:
    a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 
        návštevníkov,
    b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
    c) dodržiavať pietny  a dôstojný charakter pohrebiska, nie je dovolené kričať, používať rádio 
        a podobné médiá, na pohrebisko vodiť psov, 
    d) udržiavať poriadok a neodhadzovať, prípadne nehromadiť akýkoľvek odpad,
    e) neplytvať  vodou z vodovodu,
    f) nepoškodzovať hrobové zariadenia a výsadbu, 
    g) nepoškodzovať pohrebisko ako celok, 
    h) nezdržiavať sa na pohrebisku mimo  času keď je pohrebisko prístupné verejnosti   
       (v zimnom čase pred 8. hodinou a po 16. hodine, v lete pred 7. hodinou a po 20. hodine).
7.  Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti:     
     V mesiacoch marec až október:      od 7.00 do 20.00 hodiny,
     V mesiacoch november až február: od 8.00 do 16.00 hodiny. 
8. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie:
    a) Ľudské pozostatky sa v  pohrebisku pochovávajú, alebo sa ukladajú urny 
      v krematóriu spopolnených ľudských pozostatkov.
    b) Pohrebisko sa delí na tri časti: I. zóna, II. zóna a III. Zóna.
    c) Zóny sa členia na rady.
    d) Rady sa číslujú stanoveným spôsobom.
    e) Každé hrobové miesto dostáva svoje identifikačné číslo zložené z uvedených troch 
        údajov.
9.  Dĺžka tlecej doby je 10 rokov.
10. Spôsob vedenia evidencie pohrebiska:
      Evidencia pohrebiska je vedná v súlade s § 17 ods. 4 písm. a) zákona. 
      Evidencia pohrebiska je uložená v kancelárii farského úradu cirkevného zboru na 
      Sládkovičovej ulici 5 v Banskej Bystrici.
11. Spôsob nakladania s odpadmi:
      a) Na odkladanie odpadkov je pri pohrebisku pristavený veľkoobjemový kontajner. 

  b) Do kontajnera sa odnášajú len pozostatky kytíc, pohárov a fliaš, lístie a iný odpad 
      z hrobov.

      c) V  cintoríne nie je dovolené hromadiť akýkoľvek odpad.
      d) Do kontajnera nie je dovolené odnášať z blízkych domov ulice akýkoľvek odpad.     
          Porušenie tohto ustanovenia sa bude hlásiť mestskému úradu a za porušovanie sa budú
          vyvodzovať postihy.
     e) Zvyšky po kamenárskych prácach je povinná odpratať dodávateľská firma, ak tak 
         neurobí, potom je za odpratanie zodpovedný nájomca  príslušného hrobového miesta.
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12.  Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko:
       Vstup prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko sa vykonáva podľa pokynov  
       správy cintorína.
13. Cenník služieb:             
      Za hrobové miesto sa platí na rok 3,50 EUR, za urnové miesto 2 EUR. Pri  prvom uzatvorení 
      zmluvy o prenájme miesta sa platí najmenej na 10 rokov ( čo predstavuje  celý čas tlenia  
      telesných ostatkov).
14. Zverejnenie prevádzkového poriadku:
     a) Prevádzkový poriadok je k dispozícii verejnosti v kancelárii Správy cintorína pri 
         Cirkevnom zbore ECAV Radvaň na Sládkovičovej ulici 5 v Banskej Bystrici,
     b) Najdôležitejšie časti ako výňatky z neho týkajúce sa verejnosti sú uverejnené vo 
         vývesnej skrini  na pohrebisku.

                                                                           § 8
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
    a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené 
        v § 8 ods. 1 a 2 zákona, 
    b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
    c) viesť príslušnú evidenciu,
    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 cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
    f) písomne informovať nájomcu o: 
        1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
        2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak takéto nariadenie bolo príslušným 
          úradom vydané,
    g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
       dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu; na základe tohto 
       posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
    h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta, odovzdá pomník, náhrobné kamene, 
        náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len príslušenstvo hrobu) obci. 

                                                                                  § 9
Evidencia pohrebiska

1. Evidencia hrobových miest (je obsiahnutá v kópii nájomnej zmluvy, ktorá je založená          
     v Správe cintorína) obsahuje: 
     a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,

    miesto a dátum  jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov s identifikačným  číslom 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 a priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu nájomcu,
     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 alebo hrobka chránená ako národná kultúrna pamiatka alebo 
         pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,
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      h) údaje o pochovaní potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o:
     a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal,
     b) zrušení pohrebiska, ak bude pohrebisko zrušené,
                  
                                                                          § 10

Ukladanie ľudských pozostatkov 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 dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky stanovené v ods. 1 písm. c). 
3.   Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí 
      trvať najmenej 10 rokov. 
4.   Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotlené, tlecia 
      doba sa musí primerane predĺžiť.
5.   Pred  uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské ostatky , ak je 
      ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov  a vrstva  
      uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter,
6.   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.
7.   Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
     a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
     b) žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu
         nežije, alebo ak na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

8.  Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ 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.
9.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.

                                                                         § 11
Zákaz pochovávania

1.  Pochovávanie v danom pohrebisku môže zakázať príslušný orgán štátnej správy, ak by 
     ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 
     podzemnej vody.
2.  Ak pochovávanie do hrobov podľa odseku 1 zakáže príslušný orgán, možno ďalej 
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     pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie 
     zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil. 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať 
     obec.

                                                                         § 12
Nájomná zmluva

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenechá  za nájomné 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. 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak  je 
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

4. 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 pohrebisk 
O takomto  pripravovanom, alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska 
povinný bezodkladne písomne informovať  nájomcu.

5. Nájomca je povinný  na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta a oznamovať 
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie 
hrobových miest.

      
                                                                              § 13

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na 
     ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto doby.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
     nájomnej zmluvy, najmenej 6 mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 
dobu.

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 b),  musí so súhlasom nájomcu  zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné 
     náklady preloženie ľudských ostatkov  vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
     písm. a) a b) je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace 
     predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo 
     sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
     písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na 
     ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, 
     uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
     písm. c) a nájomca je 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. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po 
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     uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá obci. Po uplynutí 
     výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 
     písm. c) a 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 dobu príslušenstvo hrobu na 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.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú 
     dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

                                                                                    
                                                                      § 14

Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov 
     uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby len z dôvodu, ak by ďalším 
     pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality 
     podzemnej vody, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu 
     štátnej správy. Verejný záujem musí byť riadne odôvodnený..

                                                                            § 15
Odborná spôsobilosť

1. Na prevádzkovanie pohrebiska je potrebná odborná spôsobilosť, ktorá sa získa po 
     absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.

                                                                           § 16
                                                                         Dozor

1. Dozor nad dodržiavaním povinností v tomto prevádzkovom poriadku vykonávajú regionálny 
     úrad verejného zdravotníctva a obec.

                                                                             § 17
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 

návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.

2.  Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 EUR.
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          § 18
Ochrana osobných údajov

1.  Na spracovanie a uchovanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon. 

                                                                            § 19
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 nadobudnutia účinnosti tohto zákona, 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 nadobudnutia účinnosti tohto zákona, 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, ktoré sú uvedené v odseku 
     1 písm. b) návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky 
      užívania hrobového miesta.
3  Šírka ochranného pásma pohrebiska sa nevyžaduje, lebo pohrebisko bolo zriadené pred 
      nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Pohrebisko nemá dom smútku. 
                                     
                                                                         Čl. II.                                                       

Záverečné ustanovenia.

Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej 
Bystrici č. 243/2015-MsZ zo dňa 22.9.2015.
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Príloha č. 3     VZN  Mesta Banská Bystrica č. 9/2015  - Prevádzkové poriadky 
                          pohrebísk na území mesta

__________________________________________________________________________

 PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK
 pohrebiska na Lazovej ulici

 
Evanjelický cintorín v Lazovnej  ulici  Banská Bystrica,   nachádzajúci sa v blízkosti  chrámu, bol 
založený začiatkom 18.storočia. Bolo tu pochovaných už vyše 40 tisíc ľudí, nielen evanjelického 
vierovyznania.  História  cintorína  poukazuje  na  bohatú  minulosť  evanjelikov  v meste  Banská 
Bystrica. V minulosti boli niektoré hrobové miesta najmä v blízkosti chrámu, označené za cirkevné, 
čestné, kde boli pochovaní kňazi, kantori, rôzni cirkevní pracovníci a poprední občania mesta.

Nadväzujúc na snaženie našich predchodcov vydáva predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na 
Slovensku  Banská Bystrica (ďalej len CZ)  tento  

Prevádzkový poriadok

I.
Zabezpečenie prevádzky

1. Správa cintorína

Evanjelický  cintorín v Banskej Bystrici je vlastníctvom CZ Banská Bystrica. Správou cintorína je 
poverený správca, ktorý svoju činnosť vykonáva na základe poverenia predsedníctva  CZ.  
Predsedníctvo  CZ  dbá  a zodpovedá  za  riadne  vykonávanie  činnosti  správcu  cintorína.  Za  tým 
účelom vykonáva pravidelnú kontrolu súvisiacej agendy. 
O zmene nájmu hrobového miesta (ďalej lej HM) a o úkonoch s tým súvisiacich môže rozhodnúť 
len predsedníctvo CZ.
Správca cintorína je povinný:

- o akejkoľvek žiadosti o zmene nájmu HM a  o akejkoľvek zmene v stave HM a hrobových 
príslušenstiev, písomne informovať predsedníctvo CZ, viesť a dopĺňať cintorínsku evidenciu 
v plnom rozsahu,

- dbať o pravidelný príjem za HM a cintorínske služby (ďalej len CS),
- aktualizovať cenník cintorínskych poplatkov (nájomné za HM, poplatky za CS), 

            návrh predkladať na schválenie predsedníctvu CZ,
- dbať o hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu cintorína
- sledovať vývoj platieb za nájomné HM a poplatkov CS a písomne upomínať nájomcov, ktorí 

účty cintorínskych poplatkov v lehote neuhradili,
- dbať  o poriadok  a zveľaďovanie  cintorína,  zabezpečovať  kosenie  trávy,  odvoz  odpadu, 

o prevádzku vodovodu v cintoríne a pod.
- rešpektovať všetky ustanovenia   zákona  131/2010 Z.z.. o pohrebníctve.

 Správa Evanjelického cintorína sa nachádza na Lazovnej ulici č. 40 Banská Bystrica. 

1



2. Užívanie hrobového miesta na cintoríne (nájomná zmluva)

     Cintorín je plošne rozdelený na štrnásť parciel, ktoré sú označené rímskymi číslicami od I do 
XIV.
Na parcele I umiestnenej po celej dĺžke múra cintorína, na ľavej strane od vchodu sa nachádzajú 
rodinné krypty označené rímskymi číslicami od I do XXXVI.
V ostatných parcelách sú hroby v rovnobežných radoch. Každý rad je označený arabskou číslicou. 
V rámci každej parcely začína číslovanie radov č.1 a pokračuje smerom od vchodu cintorína k jeho 
hornej časti.
V radoch  sú  jednotlivé  hroby označené  arabskými  číslicami,  pričom číslovanie  v každom rade 
začína od č. 1.
V parcelách II., V., VII., prebieha číslovanie hrobov sprava doľava, v ostatných parcelách zľava 
doprava.
Každý hrob má tri číselné označenia:
číslo parcely (rímske), číslo radu (arabské) a číslo hrobu (arabské )
HM je miesto v cintoríne určené na vybudovanie hrobu, hrobky, krypty alebo na uloženie urny.

      Právo užívať HM vzniká uzatvorením  n á j o m n e j   z m l u v y, ktorou správa cintorína 
prenecháva za nájomné nájomcovi HM na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
(§ 24)

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nájomné za HM a poplatky za CS, sa účtujú na 10 
rokov dopredu.

Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia: ak je dedičov viac 
prednostné právo má ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Správca cintorína je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup ku HM a zdržať sa 
akýchkoľvek  zásahov  do  HM,  okrem prípadov,  keď  je  potrebné  bezodkladne  zaistiť  bezpečné 
prevádzkovanie cintorína. 

Nájomca HM je povinný:
- na vlastné náklady zabezpečovať údržbu HM a oznamovať správcovi cintorína všetky 

            zmeny údajov potrebných  na vedenie cintorínskej evidencie, v termíne uhradiť 
            nájomné  za HM a poplatky za CS na ďalších 10 rokov dopredu,

- udržiavať poriadok, suché kytice, vence a iný odpad odnášať len na vyhradené miesta,
- kamenárske  práce  je  možné  prevádzať  len  na  základe  písomného  povolenia,  vydaného 

správcom cintorína, 
- vstup motorovým vozidlom do cintorína je  možný iba na základe  písomného povolenie 

správcu.
- nie je dovolené svojvoľne vysádzať stromy a kry ani vykonať svojvoľný výrub stromov
- nájomca je povinný rešpektovať ustanovenia   prevádzkového poriadku cintorína v plnom 

rozsahu.                                                                     
                                                                       
                                                       

3.  Výpoveď nájomnej zmluvy

Predsedníctvo CZ  nájomnú zmluvu   v y p o v i e :
- ak závažné okolnosti v cintoríne znemožňujú trvanie nájmu HM na ďalšiu dobu. Správca 

cintorína  je  povinný  písomne  upozorniť  na  vypovedanie  nájomnej  zmluvy  a výpoveď 
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doručiť najmenej tri mesiace pred dňom 
a. keď sa má HM zrušiť,
b. keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené,

- ak  nájomca  ani  po  upozornení  nezaplatil  nájomné  za  užívanie  HM  a poplatky  za  CS 
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa odkedy nebolo zaplatené 
nájomné a poplatky za CS. Správca cintorína vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka 
odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni po uplynutí výpovednej lehoty 
ho správca cintorína odovzdá mestu.Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu 
považuje za opustenú vec.

- ak nájomca ani po upozornení nezaplatil za nájomné HM a cintorínske poplatky a nájomca 
nie  je známy,  správca cintorína uverejní  výpoveď nájomnej  zmluvy (NZ) vo vývesnej 
skrinke na cintoríne. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa odkedy nebolo nájomné za 
HM a poplatky CS zaplatené. Správca cintorína ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu 
na mieste s označením, že ide o 3-ročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. 
Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. (§ 22).

                                                                 II.
                                                      Základné pojmy
                                                               
                                                    1.  Pochovávanie

Pochováva sa uložením do zeme, spopolnením alebo uložením mŕtveho do krypty a hrobky 
vybudovanej  so súhlasom správcu cintorína.

                                                  2.  Uloženie do zeme

Uložením do zeme sa rozumie uloženie mŕtveho buď do vymurovanej jamy- krypty alebo 
do nevybudovaného hrobu. K hrobovému miestu, krypte, hrobke nevzniká vlastnícky vzťah, 
ide  len  o prepožičanie  HM  na  základe  nájomnej  zmluvy.  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/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou  
    zeminou vo výške minimálne  1,2 m,
d/ na jeden hrob ako celok sa počíta s plochou  2,5 x 1,5 m,
e/ šírka uličiek medzi jednotlivými hrobmi má byť najmenej 0,4 m, šírka medzi 
    jednotlivými radmi hrobmi najmenej  0,75 m,

                                                               3.  Krypta

Uložením v krypte  sa  pre  potreby tohoto  prevádzkového  poriadku  rozumie  uloženie  do 
vymurovanej hrobovej jamy.
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                                                               4. Hrobka

Hrobkou sa rozumie stavba do výšky postavená za účelom ukladania mŕtvych. K účinnosti 
tohoto prevádzkového poriadku sa na cintoríne nachádzajú tieto hrobky:
1/ Rodinná hrobka Laknerovsko-Kielnerovská, parcela č. III
2/ Rodinná hrobka Holeschovská, parcela č. III
3/ Rodinná hrobka Súmrakovská  parcela č. V
4/ Rodinná hrobka Votočekovská parcela č. IX
5/ Cirkevná hrobka – Dom smútku parcela č. V

                                                       5. Hrobové príslušenstvo

Hrobovým príslušenstvom sa rozumie pomník,  náhrobok, alebo iné ozdoby hrobu, ktoré 
môžu byť od hrobu oddelené.  Hrobové príslušenstvo patrí  do vlastníctva osôb, ktoré ho 
vybudovali.

                                                                   
                                                                       
                                              6. Spôsob ukladania do hrobu

Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem 
nevyžaduje  uloženie  do  spoločného  hrobu.  Správca  cintorína  môže na  žiadosť  alebo so 
súhlasom toho, komu bolo HM prenajaté, povoliť, aby do toho istého hrobu po uplynutí 
tlecej doby boli uložení ďalší  mŕtvi príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby.

                                                                

7. Tlecia doba

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho 
istého hrobu uložiť ľudské pozostatky,  ak ich je možné umiestniť nad úroveň naposledy 
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej jeden 
meter.
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 (§19).

                                         8.  Exhumácia počas tlecej doby

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a/ orgánov činných v trestnom konaní
b/ obstarávateľ pohrebu alebo
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo 
mesto.
Žiadosť musí mať písomnú formu. Jej náležitosti sú rozpísané v § 19, ods. 7  a nasl..
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
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                                       9.  Vstup do cintorína  – povinnosti návštevníkov

Návštevníci cintorína sú povinní správať sa  primerane k piete miesta. 
Psov vodiť do cintorína je zakázané.
Nie je dovolené svojvoľne vysádzať stromy a kry, ani svojvoľne vykonať výrub stromov.
Kamenárske práce v cintoríne je  možné vykonávať len na základe písomného povolenia 
správcu cintorína, taktiež.
vstup motorovým vozidlom do cintorína je  možný len na základe  písomného povolenia 
správcu.
Suché kytice, vence a iný odpad je možné odkladať len na vyhradených miestach.

                                                                 

10. Cenník

Prevádzkovateľ schválil nasledovný cenník platný pre pohrebisko : 

         Prenájom jednohrobového miesta              100€/10 rokov
                           dvojhrobového miesta               200€/10 rokov
                           trojhrobového miesta                300€/10 rokov
        Prenájom urnového miesta                            82€/10 rokov
        Vstup na cintorín pre kamenárske firmy          7€/deň
         Všetky ceny sú uvedené s DPH.

III.

1. Kultúrne pamiatky a hroby významných osobností

Banská  Bystrica  patrila  a patrí  medzi  mestá  s bohatými  kultúrnymi  tradíciami.  Pôsobilo 
v nej množstvo významných predstaviteľov národného hnutia, školstva, osvety,  básnikov, 
spisovateľov a hudobných skladateľov.

V zmysle  zákona č. 49/2002 Z.z.  o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení sa za 
kultúrne pamiatky uvedené v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok (ÚZKP) a v Súpise 
pamiatok Slovenska považujú hroby týchto osobností:
Por.č.    Prezvisko a meno pochovaného           Čís. označ. hrobu   Poznámka
 1.         Bakoss Ján                                             II/18/2
 2.         Bodorovský Samuel                               V/13/15
 3.         Botto Ján                                                VI/5/11                 ÚZKP č.112/5
 4.         Figuš-Bystrý Viliam                               IV/14/10              ÚZKP č.112/7
 5.         Gölnerová- Gwerková Alžbeta               III/15/1
 6.         Grossmann Ľudovít Bohdan                   V/13/17                ÚZKP č.112/2
 7.         Ksszely Karol Ivan                                  III/7/7
 8.         Kmeť Ján                                                 II/5/11
 9.         Libay Samuel                                          II/32/1                   ÚZKP č.112/3
10.        Maliaková-Ormisová Marína                  II/24/12
11.        Matuška Alexander                                  iV/19/6                 ÚZKP čť. 112/6
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12         Penzel Anton                                            V/10/2
13.        Rázus Martin                                            IV/19/1
14.        Slávik-Neresnický Juraj                           III/33/14
15.        Slávik Ján                                                 III/33/14
16.        Stadler Teofil                                            III/9/a
17.        Stollmann Andrej                                      III/22/1
18.        Turzo-Nosický Ľudovít                             III/25/a
19.        Vansová Terézia                                        II/12/12                ÚZKP č.112/1
20.        Zipser Christian Andreas                           III/5/3                   ÚZKPč.112/4

                                                                         
            Ak zamýšľajú  pozostalí po vyššie uvedených osobnostiach, ktorí majú v poznámke     
            uvedené ÚZKP hroby označené ako kultúrna pamiatka, vykonať údržbu, opravu, 
            rekonštrukciu, reštaurovanie alebo inú úpravu hrobu, hrobky, hrobového príslušenstva 
           alebo jej prostredia, sú povinní si vopred vyžiadať záväzné stanovisko príslušného
           úradu. 

Ak ide o národnú kultúrnu pamiatku, sú pozostalí povinní vyžiadať si záväzné stanovisko 
príslušného úradu. Ku dňu vydania prevádzkového poriadku sa na našom cintoríne národná 
kultúrna pamiatka nenachádza.
Pozostalí  po  vyššie  uvedených  osobnostiach  sú  povinní  oznámiť  akýkoľvek  zamýšľaný 
zásah do hrobového príslušenstva predsedníctvu CZ.
Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
rozhodli,  že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu alebo o ktorých tak rozhodlo 
mesto záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 23 ods. 6 zákona 131/2010 Z.z. 
    
                                          

                                                                IV.
                                            Záverečné ustanovenie      

Tento Prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej 
Bystrici č..243/2015-MsZ dňa 22.9.2015.
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Príloha č. 4     VZN  Mesta Banská Bystrica č. 9/2015  - Prevádzkové poriadky                  
                          pohrebísk na území mesta

_________________________________________________________________
Prevádzkový poriadok pohrebiska

Cintorín na Hôrke na Kalinčiakovej ulici
 

Článok 1
1.1. Úvodné ustanovenia
   Tento  prevádzkový  poriadok  upravuje  v  zmysle  zákona  č.  131/2010  Z.  z.  o  pohrebníctve  (ďalej  „zákon 

o pohrebníctve“) prevádzkovanie pohrebiska Cintorín na Hôrke na Kalinčiakovej ulici v Banskej Bystrici (ďalej 
len „cintorín na Hôrke“ alebo „cintorín“) a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov.  
Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebných 
služieb a návštevníkov pohrebiska. Vlastníkom cintorína je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť BB-Radvaň. 

 
1.2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
        Prevádzkovateľ pohrebiska: Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť BB-Radvaň
        IČO: 0031938591
        Adresa: Kalinčiakova 8, 974 05 Banská Bystrica
        Kontakt: 048/ 4161553
 

Článok 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a)  vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b)  vykonanie exhumácie,
c)  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d)  správu pohrebiska,
e) údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku.

2. Vykopanie hrobu, zasypanie hrobu a vykonávanie exhumácie
3. Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu a vykonávanie exhumácie v plnom rozsahu vykonávajú
    zamestnanci pohrebných služieb v zmysle živnostenského zákona.
4. 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)  rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.

5. Na pohrebisku je možné pochovávanie len do existujúcich hrobov, pri zachovaní tlecej doby.
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Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 

zabezpečenie prevádzky pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska,  vykonáva nasledovné činnosti pri údržbe pohrebiska: 

a)  zabezpečuje poriadok a čistotu na pohrebisku,
b)  udržiava objekty nachádzajúce sa na pohrebisku a kríž, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska,
c)  stará sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby a kosby,
d)  vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu komunikácii na pohrebisku,
e)  nakladá s odpadmi z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi,
f)  uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a prijíma platby.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a)  prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b)  viesť evidenciu pohrebiska (evidencia hrobových miest a evidencia prevádzkovania pohrebiska),
c)  zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov,
d)  umožniť rodičovi, ak požiada o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu. Na 

vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
e)  zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť registrovaných 

cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve,
g)  zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona o pohrebníctve,
h)  dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
i)  dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
j)  zabezpečovať celý proces súvisiaci s nájomnými zmluvami na hrobové miesta a pri výpovedi nájomnej 

zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
k)  nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi,
l) m) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
m) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
n)  zabezpečiť, aby prevádzkový poriadok pohrebiska bol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na 

pohrebisku,
o)  umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa 

rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
 

Článok 4
Prístup na pohrebisko

1.  Cintorín je prístupný verejnosti nepretržite 24 hodín denne.
2. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v dobe vykonávania 

terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
4. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním stavebných prác mimo stanovenej doby je 

možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
5. V období Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých t. j. od 25. 10. do 08. 11. je zakázaná akákoľvek 

realizácia kamenárskych a stavebných prác na pohrebisku.
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6. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré sprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné 
označenie.

7. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a podobných 
dopravných prostriedkoch.

8. Vstup motorových vozidiel je možný na parkovisko pri farskom úrade.

Článok 5
Užívanie hrobového a urnového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto a urnové miesto (ďalej „hrobové miesto“) vzniká uzavretím písomnej nájomnej 
zmluvy. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, 
ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o 
práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto 
užívať.

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na 
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára písomne, a to na dobu 
neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.

3. Poplatok za nájom hrobového miesta sa platí maximálne na 10 rokov vopred.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto 

alebo urnové 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.

5. Pri uplatňovaní práva na uzavretie nájomnej zmluvy, sa osoba blízka preukáže úmrtným listom pôvodného 
nájomcu a predloží čestné prehlásenie, potvrdzujúce zákonný nárok na uzavretie novej nájomnej zmluvy.

6. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom doterajšieho nájomcu.
7. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska. Pri zmene alebo zániku 

prevádzkovateľa pohrebiska preberá nový prevádzkovateľ pohrebiska všetky práva a povinnosti z nájomných 
zmlúv.

8. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim konaním.
9. Výpoveď nájomnej zmluvy a zánik práva k hrobovému miestu sa riadi nasledovným:
9.1. Právo k hrobovému miestu zanikne uplynutím doby nájmu, zrušením hrobového miesta, vzdaním sa hrobového 
miesta, resp. výpoveďou.
9.2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty, na ktorú je zaplatené 
nájomné, zaslať nájomcovi upozornenie, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené (výzva na úhradu 
nájomného na ďalších 10 rokov).
9.3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, 
najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
9.4. 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.
9.5. Prevádzkovateľ je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú 
bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 
obvyklom na pohrebisku.

• 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 

3



príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu 
považuje za opustenú vec.

• Ak nájomca nie je známy, prevádzkovateľ 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.

9.6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 5, musí Zabezpečiť obrazovú 
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
9.7. K likvidácii hrobu môže dôjsť až po zániku nájmu.
 

Článok 6
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca je osoba, ktorej prevádzkovateľ pohrebiska prenechal za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, a ktorá uhradila nájomné za užívacie právo k hrobovému miestu.

2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v poriadku na vlastné náklady tak, aby 
nepôsobilo esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska, zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pomníka, 
náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a iného príslušenstva, udržiavať hrobové miesto v čistote, pokosené, 
odburinené, odstraňovať z hrobu zvädnuté kvety, vence a iné vädnúce ozdoby, vyhorené kahance a sviečky,
d) príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a 
okolité hrobové miesta,
e) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 
evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) pred začatím prác na úprave hrobového miesta požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie hrobového 
miesta.

3. Vprípade, že nájomca neudržiava hrobové miesto podľa predchádzajúcich odsekov, môže tieto povinnosti splniť 
prevádzkovateľ pohrebiska na jeho náklady podľa platného cenníka.

4. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste len na základe 
písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vydá súhlas na základe ohlásenia 
stavebno-kamenárskych prác.

5. Po ukončení prác na úprave hrobu je nájomca hrobového miesta povinný vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný 
materiál, pričom zvyšky zo stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na pohrebisku a nájomcovia sú povinní 
stavebný odpad odviesť na vlastné náklady.

6. Subjekty, ktoré vykonávajú kamenárske, záhradnícke, či údržbárske práce na hroboch, sú oprávnené vstúpiť do 
areálu pohrebiska len s písomným súhlasom správcu pohrebiska a za podmienok ním určených.

7. Každý podnikateľský subjekt, vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných 
materiálov, používaných pri stavbe a oprave pomníkov, vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady.

8. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia a musí byť vystavaná 
tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

9. Nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobu/hrobky zodpovedajú možnosti uložiť ďalšiu rakvu. 
Nájomca je povinný na svoje náklady demontovať tie časti hrobky, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický 
postup výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom.

10. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
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11. Výrezy a výruby stromov sa realizujú na základe rozhodnutia príslušného úradu. Žiadosti nájomcov o výrezy 
prijíma prevádzkovateľ vždy do konca augusta bežného kalendárneho roka. Výrezy sa smú vykonávať len v 
období vegetačného pokoja.

12. Nájomcom sa zakazuje na pohrebisku vysádzať stromy a kry. Nájomca môže pri prenajatom hrobovom mieste 
osadiť lavičku na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.

13. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa 
pohrebiska. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu 
vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa. Stavebnými prácami sa na účely tohto 
prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu.

 
Článok 7

 Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní 
zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a 
verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné 
omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na 
pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním iných návštevníkov pohrebiska.

4. Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad. Odpad je nutné odkladať na určené miesta.
5. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom tak, 

aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti 
pohrebiska. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených 
prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.

6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest je zakázané.
7. Návštevníci sú povinní kvety, vence a iný odpad odhadzovať len do kontajnerov na to určených.
8. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za 

prípadné úrazy návštevníkov.

Článok 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ostatky. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské 
ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Do 
hrobu je možné uložiť aj urny s spopolnenými ľudskými pozostatkami.

2. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje 
uloženie do spoločného hrobu ( napr. pri epidémii).

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, najmenej 10 rokov.
4. 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.

5. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe zotleli spolu 
s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných materiálov. Rakvy musia byť 
pevne uzavreté.

6. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého 
možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu.

5



7. Uloženie urny s popolom na pohrebisku je osoba, ktorá urnu ukladá, povinná oznámiť prevádzkovateľovi 
pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu o uložených urnách s popolom. 

8. Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového poriadku. Základným 
označením hrobu, po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého, je pomník, kríž, prípadne obelisk, ktorý 
sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na pomníku, kríži, alebo obelisku, 
musí byť uvedené meno a priezvisko zomrelého príp. len priezvisko rodiny.

9. Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ prostredníctvom hrobových kníh a vlastného softvéru. Plán 
hrobových miest je zverejnený na pohrebisku. Bližšie informácie o hrobových miestach poskytuje 
prevádzkovateľ.

Článok 9
Dĺžka tlecej doby a exhumácia ľudských ostatkov

1. Dĺžka tlecej doby je podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. 10 rokov.
2. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na:

a) príkaz súdu alebo prokuratúry
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak 
bola obstarávateľom pohrebu.

3. Táto žiadosť 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. 

4. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
5. Vykonávanie exhumácie zabezpečujú pohrebné služby v zmysle živnostenského zákona a sú zodpovedné za 

dôstojné manipulovanie s ľudskými ostatkami.
 

Článok 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidencia hrobových miest,
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.

2. Evidencia hrobových miest 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 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 a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce ak je nájomcom 
obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 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 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov alebo či ide o 
vojnový hrob podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov,
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h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
3. Evidencia hrobových miest sa vedie písomne v hrobových knihách, elektronicky a graficky.
4. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:

a) údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) údaje o zrušení pohrebiska.
 

Článok 11
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Na parkovisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ 
pohrebiska podľa potreby.

2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné predmety,

3.  Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Nájomcovia a podnikateľské subjekty vykonávajúce kamenárske, rekonštrukčné a iné údržbárske práce na 

hroboch, sú povinní stavebný odpad vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady.
 

Článok 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Pohrebné obrady sa vykonávajú v pracovné dni. Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb v sobotu, v 
nedeľu alebo vo sviatok, po dohode s prevádzkovateľom.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na 
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

3. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa zdržať v styku z 
pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním zachovávať dôstojnosť celého pietneho 
aktu.

4. Pohrebné služby sú zodpovedné:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.

5. Pohrebné služby sú povinné:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,
c) pri výkope hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu.

  
 

Článok 13
Priestupky

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
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d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.

2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. O 
priestupkoch v znení neskorších predpisov).

3. Skutkové podstaty priestupkov na úseku pohrebníctva sú uvedené v § 32 odseku l písm. a) až i) zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada 
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na priestupky a ich prejednávanie sa 
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

4. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
5. Priestupky podľa § 32 odseku l písm. c) až i) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne 

ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
 

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1.  Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa, pre nájomcov hrobových miest, pre všetkých 
návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske a kamenárske práce na pohrebiskách, pre pohrebné 
služby aj pre účastníkov pohrebu.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie obce, 
na ktorej území sa pohrebisko nachádza.

3.  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok verejne prístupný na mieste obvyklom na 
pohrebisku.

4.  Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve.

5. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 243/2015-
MsZ zo dňa 22.9.2015.
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