NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 18
OBCE KONSKÁ
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
A DOMU SMÚTKU
NA ÚZEMÍ OBCE KONSKÁ
Obecné zastupiteľstvo obce Konská na základe ustanovenia § 4 ods. 3 a § 6 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva ,,Prevádzkový poriadok pohrebiska
a Domu smútku na území obce Konská“.
Čl. I
Úvodné ustanovenia,
identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Verejné pohrebisko v obci Konská, na ktorom je povolené pochovávať, je zriadené
obcou v súlade s § 15 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v zn.n.p.. Na území
pohrebiska sa nachádza Dom smútku, slúžiaci na dočasné uloženie ľudských
pozostatkov do času poslednej rozlúčky so zosnulým - do pohrebného obradu.
Pohrebisko a Dom smútku so sídlom na ulici Vrchy č. 397/2 v obci Konská,
v katastrálnom území Konská sú zapísané Okresným úradom Žilina, Katastrálnym
odborom pre vlastníka Obec Konská na LV č. 817.
2. Plán hrobových miest zameraného pohrebiska tvorí prílohu tohto VZN, je zverejnený
na webovom sídle obce: www.obeckonska.info, na portáli Virtuálne cintoríny:
www.cintoriny.sk a na informačnej tabuli obce umiestnenej na pohrebisku.
3. Obec Konská v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. neustanovuje ochranné
pásmo pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska, čím neustanovuje osobité
pravidlá pre umiestňovanie a povoľovanie budov a stavieb v ňom so zreteľom na
pietny charakter pohrebiska a neustanovuje činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom
pásme vykonávať počas pohrebu.
4. Obec Konská prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom Jozefa Vysokého, ktorý je na
vykonávanie týchto činností odborne spôsobilý na základe koncesnej listiny na
vykonávanie koncesovanej živnosti v oblasti pohrebných služieb v zmysle § 17 a § 26
zákona č. 131/2010 Z.z.
5. Jozef Vysoký na základe odbornej spôsobilosti a uzatvorenej Zmluvy o prevádzkovaní
pohrebiska v obci Konská vykonáva odborné činnosti pri prevádzkovaní pohrebiska
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a Obec Konská vykonáva správu pohrebiska, správu a prevádzkovanie Domu smútku,
údržbu komunikácií a zelene, uzatváranie zmlúv o nájme hrobových miest a vedenie
evidencií súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska pod odborným dohľadom Jozefa
Vysokého.
6. Identifikačné údaje:
Správca pohrebiska, prevádzkovateľ a správca Domu smútku
OBEC KONSKÁ
Sídlo: Školská ulica č. 410/2, 013 13 Konská
IČO: 00648876
DIČ: 2020638972
Tel.: +421 41 5493 703
Email: obecny_urad@obeckonska.sk
Prevádzkovateľ pohrebiska
JOZEF VYSOKÝ
Sídlo: Kmeťova 655/7, 015 01 Rajec
IČO: 34224963
DIČ: 1022633238
Tel.: +421 41 5422 255; +421 905 605 808
Nonstop služba:
+421 903 840 334
Email: vysoky.j@gmail.com
Čl. II
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
a v Dome smútku
Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva:
1. Vykopanie hrobu tak, aby boli dodržané rozmery hrobu a dodržaný plán hrobových
miest, prípadne pokyny správcu pohrebiska.
2. Zasypanie hrobu a očistenie okolia hrobu.
3. Pochovávanie do hrobov (vkladanie rakiev a urien do hrobu), ak je poverenou
pohrebnou službou.
4. Vykonávanie exhumácie.
5. Poskytovanie pohrebných služieb, ak je obstarávateľom pohrebu poverenou
pohrebnou službou na zabezpečenie činností podľa § 8 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z.,
sídlo prevádzky Pohrebnej služby: Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec.
Správca pohrebiska, prevádzkovateľ a správca Domu smútku vykonáva:
1. Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska:
a) evidencia hrobových miest
b) uzatváranie a evidencia zmlúv o nájme hrobových miest
c) evidencia prevádzkovania pohrebiska
3. Správu pohrebiska.
2. Prevádzkovanie a správu Domu smútku:
a) zabezpečenie bežnej prevádzky – osvetlenie, ozvučenie, čistota, zabezpečenie
hygienických a požiarnobezpečnostných podmienok, vykonávanie opráv
b) zabezpečenie prevádzky chladiaceho zariadenia
c) zabezpečenie interiérového vybavenia.
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3. Údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku (letnú aj zimnú).
4. Zabezpečuje dodávku vody na pohrebisko a osvetlenie pohrebiska.
5. Zber a odvoz odpadu z pohrebiska.

Čl. III
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
1. Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
2. Udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo
k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady.
3. Udržiavať a kosiť okolie hrobového miesta na vlastné náklady.
4. Nevysádzať do hrobových miest stromy a kríky, ktoré dorastajú do výšky nad 100
cm. (Stromy a kríky možno vysádzať na pohrebisku len na miestach, ktoré určí obec).
5. Písomne oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencií podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. (najmä
zmeny nájomcu, zmeny miesta trvalého pobytu nájomcu, vypovedanie zmluvy...).
6. Písomne oznamovať správcovi pohrebiska stavebné práce súvisiace s výstavbou
pomníkov, obrúb a s ich rekonštrukciou.
7. Udržiavať poriadok na pohrebisku a dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku.
8. Dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu (minimálne priezvisko
rodiny, príslušníka ktorej rakva alebo urna sa v hrobe nachádza).
Čl. IV
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska a Domu smútku,
b) udržiavať poriadok na pohrebisku a v Dome smútku,
c) nespôsobovať hluk,
d) rozsvecovať sviečky a kahance len na hrobe alebo na to vyhradenom mieste tak,
aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru,
e) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska.
2. Na pohrebisku je zakázané:
a) odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné
látky, poškodzovať zariadenia a objekty,
b) vstup so psom,
c) poškodzovať zeleň, odcudzovať a trhať kvety,
d) poškodzovať pomníky, pamätníky, náhrobné (epitafné) dosky,
e) pohyb na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
Čl. V
Čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roka denne v čase od 07:00 hod. do
21:00 hod.
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Čl. VI
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
dĺžka tlecej doby, zákaz pochovávania, exhumácia
1. Výkop hrobu vykoná prevádzkovateľ podľa požiadavky obstarávateľa pohrebu, resp.
nájomcu hrobového miesta, hrob musí spĺňať tieto požiadavky:
1.1 Vonkajší rozmer obruby a pomníka:
a) jednohrob pre dospelú osobu
b) dvojhrob pre dospelých
c) hrob pre dieťa do 6 rokov
d) hrob pre dieťa do 14 rokov
e) pre urnu

110 x 245 cm
210 x 245 cm
80 x 140 cm
90 x 200 cm
65 x 75 cm

1.2 Hĺbka hrobu:
a) pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej
b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej
c) pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý
ľudský plod najmenej
d) prehĺbený hrob aspoň

1,6 m
1,2 m
0,7 m
2,2 m

1.3 Ostatné rozmery a vzdialenosti:
a) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
(nevťahuje sa na dvoj a viac hrob)
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo
predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
3. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
4. Urny s popolom možno ukladať do urnových miest aj do existujúcich hrobov.
5. Rakvu s telesnými pozostatkami alebo urnu s popolom možno uložiť do existujúceho
hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.
6. Ekologické pochovávanie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov v biologicky rozložiteľnej urne sa na pohrebisku neumožňuje.
7. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.
8. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej
správy.
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9. Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora alebo na
žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
10. Žiadateľ o exhumáciu podáva žiadosť prevádzkovateľovi pohrebiska, ak
prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.
11. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
Čl. VII
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska, plán hrobových miest,
nájomná zmluva, ochrana osobných údajov
1. Správca pohrebiska vedie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska, ktoré sa
členia na:
a) evidenciu hrobových miest
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska
2. Správca pohrebiska uzatvára s nájomcom Zmluvu o nájme hrobového miesta na dobu
neurčitú, čím nájomcovi vzniká právo užívať hrobové miesto a táto zmluva sa nesmie
vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje
inak. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sú obsahom zmluvy
o nájme.
3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá
blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej
osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne
osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej
prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné
právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Správca pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa
s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy, oznámi mu
to týmto spôsobom.
5. Správca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení podľa predchádzajúceho odseku nezaplatil nájomné za
užívanie hrobového miesta.
Pri vypovedaní Zmluvy o nájme hrobového miesta správca pohrebiska ďalej postupuje
poľa ustanovení zákona o pohrebníctve.
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6. Správca pohrebiska pri vedení evidencií súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska, t.j.
pri spracovaní a uchovávaní osobných údajov v IS Evidencia hrobových miest od
spoločnosti TOPSET postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Zz. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
7. Pohrebisko je rozdelené na 4 sektory/oddelenia, ktoré sú označené veľkými písmenami slovenskej tlačenej abecedy: A,B,C,D. Hrobové miesta v každom sektore
vytvárajú rady a v každom sektore sú číslované vždy od čísla 1. Plán hrobových
miest zameraného pohrebiska, resp. jeho grafické vyobrazenie tvorí prílohu tohto
VZN, je zverejnený na webovom sídle obce a na informačnej tabuli na pohrebisku.
7. Správca pohrebiska na požiadanie umožní nahliadnuť do plánu miest na pochovávanie
aj na Obecnom úrade v Konskej.
Čl. VIII
Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu
1. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad vzniknutý na
pohrebisku do zberných nádob (kontajnerov a kompostéra) určených na zmesový KO
alebo na vyseparované zložky odpadu:
a) zmesový KO
b) biologicky rozložiteľný KO (BRKO)
c) plasty
d) sklo
2. Do týchto zberných nádob je zakázané sypať domový odpad a odpad vzniknutý pri
výstavbe a rekonštrukcii pomníkov a obrúb hrobových miest.
3. Správca pohrebiska zabezpečuje vývoz a nakladanie s odpadmi v zmysle platnej
legislatívy o odpadoch, najmä podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. IX
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby
a iných vozidiel na pohrebisko
1. Správca pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi poverenej pohrebnej
služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi Prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
3. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený po príjazdovej komunikácii
len k Domu smútku s predchádzajúcim súhlasom správcu pohrebiska, ktorý vydá na
tento účel kľúče od hlavnej brány pohrebiska obstarávateľovi pohrebu, poverenej
pohrebnej službe alebo poverenej kamenárskej firme:
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a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami do Domu smútku, uloženie rakvy
s telesnými pozostatkami do chladiaceho zariadenia, na vykonanie pohrebného
obradu,
b) na dopravu imobilných a zdravotne postihnutých osôb,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov a úpravu
hrobového miesta po predchádzajúcom Ohlásení stavby alebo stavebnej úpravy na
hrobovom mieste nájomcom hrobového miesta na Obecnom úrade.
Čl. X
Cenník služieb
1. Uzavretím nájomnej zmluvy správca pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov:
- nájomné na 10 rokov za 1 hrobové miesto 15,00 €
2. Za krátkodobý prenájom Domu smútku (refundácia nákladov správcovi pohrebiska):
- 1 deň
5,00 €
3. Za krátkodobý prenájom formy na zhotovenie obruby hrobového miesta (refundácia
nákladov správcovi pohrebiska):
- 1 použitie
na jednohrob 5,00 €
na dvojhrob 7,00 €
4. Za služby, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska, ceny v zmysle platných cenových predpisov, pričom maximálna cena výkopu hrobu je stanovená Cenovým výmerom vydaným Žilinským samosprávnym krajom na príslušné obdobie, aktuálny
cenník poskytuje prevádzkovateľ pohrebiska vrátane cenníka za poskytované pohrebné služby.
Čl. XI
Orgány dozoru, priestupky a sankcie
1. Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:
a) Úrad verejného zdravotníctva SR
b) Regionálne úrady verejného zdravotníctva
c) Obec.
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva prejednáva priestupky a ukladá sankcie
podľa § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Výnos z pokút
je príjmom ŠR.
2. Obec prejednáva priestupky a ukladá sankcie podľa § 32 ods. 1 písm. c) až l) zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Výnos z pokút je príjmom RO.
3. Za priestupky podľa ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve možno uložiť
pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť , spôsob, čas
trvania a následky protiprávneho konania. Za priestupky podľa tohto zákona možno
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uložiť aj blokovú pokutu do výšky 66 eur. Na priestupky a ich prejednávanie sa
vzťahuje všeobecný právny predpis o priestupkoch zákon č. 372/1990 Zb.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa .....06.2021 uznesením č...../2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN Obce
Konská č. 18 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Konská schválené OZ v Konskej dňa 29.06.2012 uznesením č. 4/2012, bod 1, písm. f)
v znení neskoršieho Dodatku č. 1 schváleného dňa 12.12.2016 uznesením č. 8/2016,
bod, 1 písm. h).
3. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

V Konskej, dňa ....2021

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

VYVESENÉ: 21.05.2021

ZVESENÉ:

