
Všeobecne záväzné nariadenie  
Obce Dechtice č. 1/2007 zo dňa 23.02. 2007  

o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska 
na území Obce Dechtice 

     Obecné    zastupiteľstvo   Obce Dechtice  na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v  znení  neskorších  predpisov   a  § 33   ods. 5 zák.č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve   a   o  
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský   zákon)  v   
znení   neskorších   predpisov    (ďalej   v   texte len   “zákon  o pohrebníctve”), uznieslo   sa  na 
tomto VZN o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk na území obce Dechtice. 

Čl. 1 Účel VZN 
     Účelom tohto VZN je v súlade so zákonom o pohrebníctve a všeobecne uznávanými 
zásadami morálky, upraviť formou prevádzkového poriadku pohrebiska práva a 
povinnosti fyzických a právnických osôb pri prevádzkovaní verejného pohrebiska(ďalej v 
texte len “pohrebisko”), pri užívaní hrobového miesta na pohrebisku, pri zaobchádzaní s 
ľudskými pozostatkami alebo ostatkami, pri vstupe osôb na pohrebisko, pri stavebných 
činnostiach na pohrebisku, ako aj cenník poplatkov (nájomné za hrobové miesto, 
poplatok za prenájom domu smútku a za služby s nájmom spojené), na pohrebisku v 
Obci Dechtice.

 
Čl. 2 Prevádzkový poriadok pohrebiska 
1. Prevádzkový poriadok upravuje najmä : 
1.  1.povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na     
        zabezpečenie prevádzky pohrebiska  
1.  2. povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  
1.  3. povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na    
         pohrebisku  a zachovávaní dôstojnosti tohto miesta,  
1.  4. spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku 
1.  5. čas kedy je pohrebisko prístupné verejnosti  
1.  6. spôsob nakladania s odpadmi  
1.  7. rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku  
1.  8. cenník služieb  
1.  9. spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie  
1.10. dĺžku tlecej doby  
2./Prevádzkový poriadok je verejnosti prístupný v kancelárii obecného úradu. 

 
Čl. 3 Základné pojmy 
1./ Verejným pohrebiskom, v čase vydania prevádzkového poriadku, je na území obce 
cintorín.  
2./ Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, 
alebo miesto určené na uloženie urny.  
3./ Pochovanie je ukladanie pozostatkov do hrobu, alebo hrobky na pohrebisku, alebo 
uloženie urny s popolom na pohrebisku.  
4./ Úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy (úprava 
zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat).  
5./ Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po 
pochovaní.  
6./ Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.  
7./ Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou a zahŕňa predaj rakiev a smútočných 
potrieb, úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy, prepravu ľudských 
pozostatkov a ostatkov, iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom.  
8./ Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä výkopové práce súvisiace s pochovávaním 
alebo exhumáciou, vykonanie exhumácie, správu a údržbu pohrebiska, správu a údržbu 
komunikácií a zelene na pohrebisku, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním 
pohrebiska.  
9./ Prevádzkovateľ pohrebiska sa vo svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska. 
 



Čl. 4 Správa pohrebiska 
 
1./ Správu a prevádzku pohrebísk na území Obce Dechtice zabezpečuje Obec Dechtice, 
prostredníctvom  Obecného úradu Dechtice.  
2./ Prevádzkovateľ pohrebiska (ďalej v texte len "prevádzkovateľ)zodpovedá aj za 
správu a prevádzku Domu smútku, ktorý je súčasťou pohrebiska. 
 
Čl. 5  Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 
 
Prevádzkovateľ je povinný: 
1.  prevziať ľudské pozostatky, alebo ostatky ak je úmrtie doložené 
1.1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, 
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho  
1.2. pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo 
ostatkov  
1.3. ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevziať 
ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.  
2. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska  
3. viesť evidenciu pohrebiska pozostávajúcu z  
3.1. evidencie hrobových miest obsahujúcej: 
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené  
b/ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo  
c/ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 
pochovania  
d/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky uložili do hrobu 
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou  
e/ meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o 
fyzickú osobu (obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu, ak ide o právnickú osobu)  
f/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu  
g/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.  
3.2. evidencie prevádzkovania pohrebiska obsahujúcej:  
a/ údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak takýto zákaz bol vydaný  
b/ údaje o zrušení pohrebiska  
c údaje o skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka, alebo 
pamätihodnosť obce , alebo či ide o vojnový hrob.  
4. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 
uzavretí rakvy pred pochovaním. 
5. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných 
obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou 
obstarávateľa pohrebu  
6. písomne informovať nájomcu  
6.1. že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené  
6.2. o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť /ak je mu známa jeho adresa/  
7. písomným oznámením uverejniť informáciu o zrušení pohrebiska vyvesením v 
skrinke na  oznamy umiestnenej pri vstupnej bráne pohrebiska  
8. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby 
zotleté, vyžiadať si posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
(ďalej v texte len "úrad")a na základe tohto posudku tleciu dobu primerane 
predĺžiť, a na základe posudku upraviť aj prevádzkový poriadok pohrebiska  
9. ak prevádzkovateľom nie je obec, je prevádzkovateľ povinný po výpovedi 
zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať príslušenstvo hrobu (pomník, 
náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie) obci.  
10. udržiavať v schodnom stave komunikácie v areáli pohrebiska, oplotenie, 
pravidelný odvoz odpadu, zabezpečiť prístupný zdroj úžitkovej vody, udržiavať 
verejnú zeleň na pohrebisku a kosenie trávnatých plôch, vykonávať opravy a 
údržby zariadení pohrebiska, zabezpečovať, vykonávať celkový dozor nad 
dodržiavaním poriadku a pravidiel určených týmto VZN na pohrebisku. 
 



Čl. 6  Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov 
 
1.  Ľudské pozostatky do času pochovania sa ukladajú do chladiaceho zariadenia, ktoré 
zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 C až 5 C. Ak doba od zistenia úmrtia 
lekárom do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských 
pozostatkov, uložia sa do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty 
nižšej ako -10 C. 
2.  Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené 
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia. Ak bola nariadená 
pitva v trestnom konaní, môžu sa ľudské pozostatky pochovať len za podmienok 
uvedených v Trestnom poriadku.  
3.  Ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky, v rakvy.  
4.  Hrob musí spĺňať tieto požiadavky:  
4.1. hĺbka hrobu 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 
4.2. dno musí ležať aspoň 0,5 m nad hladinou spodnej vody  
4.3. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť aspoň 0,3 m  
4.4. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške min. 1,2 m.  
5. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá 
podľa zloženia pôdy musí trvať aspoň 10 rokov.  
6. Do toho istého hrobu možno uložiť ďalšie ľudské pozostatky pred uplynutím tlecej 
doby len ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.  
7. Do hrobky je možné uložiť aj viac rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami . Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 
okolia a chrániť ľudské ostatky pred hlodavcami.  
8. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na základe 
písomnej žiadosti: 
8.1. orgánov činných v trestnom konaní  
8.2. obstarávateľa pohrebu  
8.3. blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu 
bola obec Žiadosť musí obsahovať  
   a posudok úradu  
   b list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí  
   c nájomnú zmluvu vyhotovenú prevádzkovateľom pohrebiska, na ktorom budú ľudské 
ostatky uložené. Náklady na exhumáciu hradí ten kto o exhumáciu požiadal. 
 
Čl. 7 Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi až uzavretím nájomnej zmluvy.  
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prenecháva prevádzkovateľ za nájomné nájomcovi 
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.  
3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po 
uplynutí tlecej doby na pohrebisku.  
4. Pri úmrtí nájomcu majú prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy dedičia, ak 
ich je viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.  
5. Nájomca je povinný včas a v predpísanej výške platiť nájomné podľa cenníka, ktorý je 
súčasťou Všeobecného záväzného poriadku. 
6. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto tak, aby 
zodpovedalo dôstojnosti pohrebiska a piete uložených ľudských pozostatkov. Hrobové 
miesto a jeho okolie musí udržiavať pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov 
a pomníky osadené tak, aby neohrozovali návštevníkov pohrebiska. Ak prevádzkovateľ 
zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, písomne vyzve na ich odstránenie v 
primeranej lehote nájomcu a v prípade, že nájomca nedostatky neodstráni, urobí tak na 
jeho náklady prevádzkovateľ.   
7. Nájomca je oprávnený vykonávať stavebné práce súvisiace s vyhotovením alebo 
údržbou stavby (pomník, hrobka a pod.) len so súhlasom prevádzkovateľa. Nájomca 
zodpovedá za vyčistenie okolia hrobového miesta po ním objednaných stavebných 



činnostiach ako aj za odvoz stavebného odpadu a prebytočného stavebného materiálu. 
Zodpovedá tiež za to, že príprava betónových zmesí a pod. bude vykonávaná výlučne na 
mieste určenom prevádzkovateľom, ako aj za škodu vzniknutú nedodržaním tejto 
povinnosti, či inej úpravy prevádzkovateľa. Upravovať okolie hrobu betónovaním, 
vykladaním a iným spevňovaním nie je dovolené.  
8. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek  a urnových hrobov na pohrebisku, nie je potrebné 
stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa Stavebného poriadku.  
9. Na hrobovom mieste nie je dovolené nájomcovi vysádzať dreviny, ani okrasné kríky 
dorastajúce do výšky nad 50 cm. Osadzovať lavičky pri hrobovom mieste možno výlučne 
so súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený bez povinnosti náhrady 
odstrániť lavičky osadené bez jeho súhlasu, ako aj dreviny (stromy a kríky) na hrobových 
miestach . Náklady na odstránenie je povinný znášať nájomca.  
10. Pri zriaďovaní hrobových miest, musia nájomcovia dodržať nasledujúce 
zásady :  
10.1. uličky medzi hrobmi musia byť široké najmenej 30 cm  
10.2. uličky medzi radmi hrobov musia byť široké najmenej 50 cm  pochovávacia plocha 
musí byť v rozmeroch  
   a pri jedno hrobe 110x250 cm  
   b pri dvoj hrobe 210x250 cm  
   c pri prehĺbenom hrobe 110x25O cm  
   d pri hrobke 90x25O cm  
   e pri detskom hrobe podľa veľkosti rakvy.  
12. Právo na nájom hrobového miesta môže previesť len prevádzkovateľ so súhlasom 
dovtedajšieho nájomcu. Nájomcovia nie sú oprávnení prevádzať hrobové miesta, či 
vzájomne ich zamieňať bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.  
13. Nájomcovia nie sú oprávnení bez písomného súhlasu prevádzkovateľa odstraňovať, či 
predávať stavby na hrobovom mieste, alebo ich časti.  
14. Nájom hrobového miesta zaniká výpoveďou nájomnej zmluvy.  
15. Prevádzkovateľ pohrebiska môže nájomnú zmluvu vypovedať  
  a. ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 
ďalšie obdobie. 
  b. ak sa ruší pohrebisko  
  c. ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 
Výpoveď je prevádzkovateľ pohrebiska povinný doručiť nájomcovi písomne najmenej 3 
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, alebo keď uplynie doba, na ktorú 
je nájomné zaplatené. Ak adresa (sídlo) nájomcu nie je prevádzkovateľovi známa, 
uverejní informáciu o výpovedi nájmu umiestnením oznamu vo vývesnej skrinke pri 
vchode na pohrebisko.  
16. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu výlučne z dôvodu uvedeného 
v ods. 12 písm. a/ alebo písm. b/ tohto článku VZN musí zabezpečiť so súhlasom 
nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie ľudských 
ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto  
17. Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu neplatenia nájomného za 
užívanie hrobového miesta a  
  a. nájomca je známy - uplynie výpovedná lehota 1 rok odo dňa keď nebolo zaplatené 
nájomné. Prevádzkovateľ vyzve nájomcu, aby v tejto lehote odstránil príslušenstvo 
hrobu, ak tak nájomca neurobí, predá prevádzkovateľ po uplynutí výpovednej lehoty 
príslušenstvo hrobu na dražbe  
  b. nájomca nie je známy - uplynie výpovedná lehota 5 rokov odo dňa, keď nájomné 
nebolo zaplatené. Prevádzkovateľ nechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s 
označením, že ide o 5 ročné uloženie počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po 
uplynutí tejto doby predá príslušenstvo hrobu na dražbe.  
18. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. 14 tohto článku VZN, musí 
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu 
príslušenstva hrobu. Vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku, alebo 
po predchádzajúcom súhlase obce ak ich určila obec za pamätihodnosti obce. 
 
 
 



Čl. 8 Zákaz pochovávania, Zrušenie pohrebiska 
 
1.  Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí, 
alebo kvality podzemnej vody, môže príslušný orgán štátnej správy zakázať 
pochovávanie. Prevádzkovateľ, ak ním nie je obec, je o zákaze pochovávania povinný 
bezodkladne informovať obec.  
 
2.  Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno 
ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovanie 
zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.  
 
3.  Zrušiť pohrebisko môže len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby 
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.  
 
4.  Pred uplynutím tlecej doby možno pohrebisko zrušiť len z dôvodov uvedených v ods. 
1 tohto článku VZN a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu 
štátnej správy.  
 
5.  Zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s 
príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na novom pohrebisku je povinný ten v 
koho záujme sa pohrebisko ruší.  
 
6.  Ten v koho záujme sa pohrebisko ruší je povinný zhromaždiť a pochovať na inom 
pohrebisku nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby. 
 
Čl. 9 Prevádzka Domu smútku 
 
Dom smútku je súčasťou pohrebiska a jeho prevádzku zabezpečuje 
prevádzkovateľ pohrebiska. Jeho povinnosťou je:  
 
- starať sa o čistotu a poriadok priestorov, dezinfekciu a prevádzkyschopnosť chladiacich     
zariadení a dobrý technický stav ozvučovacích a osvetľovacích zariadení  
- zabezpečovať so súhlasom obce bežné opravy a údržbu zariadení  
- zabezpečovať uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenie pri ich dovoze 
do domu smútku a prevziať doklady uvedené v čl. 5 ods. 1 tohto VZN  
- zabezpečiť pred obradom spolu s príbuznými vystavenie v obradnej sieni  
- viesť evidenciu využívania chladiaceho zariadenia a obradnej siene  
- počas obradu zabezpečovať činnosti potrebné pre pietnosť a nerušený priebeh obradu  
- po obrade zabezpečiť upratanie a vyčistenie obradnej siene, vrátane chladiaceho 
zariadenia a uzamknutie domu smútku  
- zabezpečiť aby jeho zamestnanci prítomní pri obradoch mali slušné a čisté oblečenie, 
upravený vzhľad a slušné vystupovanie  
- ďalšie povinnosti plní podľa pokynov obce. 
 
Čl. 10 Pravidlá prevádzky pohrebiska 
1.  Pohrebisko v Obci Dechtice je prístupné verejnosti po celý rok. 
2.  Prevádzková doba na pohrebisku je  
2.1. v letnom období (1.4.-30.9.) počas sviatku Pamiatky zosnulých od 07,00 do 21,00 
hod.  
2.2. v zimnom období (1.10.-31.3.) od 07,00 do 18,00 h. Mimo uvedenej doby je vstup 
na ne bez súhlasu prevádzkovateľa  zakázaný. Udeliť výnimku z týchto pravidiel je 
oprávnený starosta obce.  
3.  Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa s primeranou pietou. Na pohrebisku nie 
je dovolené konzumovať jedlo, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, fajčiť, 
odhadzovať odpadky mimo nádob na to určených, správať sa hlučne, reprodukovať 
hudbu, vyvolávať výtržnosti, vodiť na pohrebisko psov a iné zvieratá, poškodzovať 
pomníky, súčasti hrobových miest a zariadenia pohrebiska, vrátane zelene a konať v 
rozpore so všeobecne uznávanými zásadami morálky a povinností vyplývajúcich z 
právnych predpisov.  



 
4.  Na pohrebisku sa zakazuje jazda na bicykli a iných prostriedkoch (kolieskové korčule, 
kolobežka a pod.). 
5.  Motorové   vozidlá môžu vchádzať na pohrebisko len so súhlasom prevádzkovateľa. 
6.  Návštevníci pohrebiska sú pri rozsvecovaní kahancov a sviečok povinní správať sa 
tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru.  
7.  Prevádzkovateľ môže uzavrieť pohrebisko, alebo jeho časť v čase vykonávania 
exhumácie, terénnych a stavebných úprav, v čase poľadovice a vždy, keď nemôže 
zabezpečiť návštevníkom ochranu ich života a zdravia. 
 
Čl. 11 Poskytovanie služieb 
1.  Prevádzkovateľ poskytuje pre občanov služby súvisiace s prevádzkou chladiaceho 
zariadenia v dome smútku, prevádzky ozvučenia a dodávky elektrickej energie do Domu 
smútku, administratívnych prác spojených s prenájmom Domu smútku.  
2.  Predaj kvetov a sviečok (iných druhov svietidiel s otvoreným ohňom) je povolený na 
pohrebisku len so súhlasom prevádzkovateľa, na ním určených miestach pred vstupnou 
bránou do areálu pohrebiska a to výlučne osobám, ktoré sa preukážu oprávnením na 
podnikateľskú činnosť.  
3.  Vykonávanie činnosti pohrebnej služby na pohrebisku je povolené len podnikateľským 
subjektom, ktoré sa prevádzkovateľovi preukážu príslušným oprávnením.   
4.  Výroba pomníkov a iného príslušenstva hrobov, ako aj predaj výrobkov tohto druhu je 
povolený so súhlasom prevádzkovateľa, len podnikateľskému subjektu, ktorý sa preukáže 
príslušným podnikateľským oprávnením a to na mieste určenom prevádzkovateľom.  
5.  Predaj tovaru a vykonávanie služieb, ktoré by rušili pietny charakter pohrebiska nie je 
na pohrebisku povolený. 
 
Čl. 12 Kontrolná činnosť a sankcie 
1. Kontrolu dodržiavaní ustanovenia tohto prevádzkového poriadku sú oprávnení 
vykonávať : hlavný kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva a poverení 
zamestnanci obecného úradu.  
2. Porušenie ustanovení tohto VZN môže zakladať zodpovednosť za priestupok alebo 
správny delikt (§ 30, § 31 zák.č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve) pokiaľ sa nejedná o 
trestný čin. 

Čl. 13 Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto VZN je platné a záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú 
činnosť, resp. sa zdržiavajú na pohrebisku na území Obce Dechtice.  

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce Dechtice. 

3. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, ktorým 
dňom je 12.03.2007.  

5. Prílohou VZN je Plán miest na pochovávanie, ktorý je uložený a prístupný na 
nahliadnutie na Obecnom úrade Dechtice a u prevádzkovateľa. 
 
V Dechticiach, dňa 21.02.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA č. 1 

k VZN obce Dechtice č.1/2007 zo dňa 23.02.2007  

o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území obce Dechtice 
 
Cenník za prepožičanie miest: 
 
Za prepožičanie miest na pohrebisku sa stanovujú tieto ceny:  
 
1./ Prepožičanie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu / bez ohľadu 
na vek zomrelého/ na dobu 10 rokov  
 
1 hrob ...................100,- Sk  
2 hrob ...................200,- Sk 
3 hrob ...................300,- Sk 
detský hrob ...........  50,- Sk 
urna ......................200,- Sk 
hrobka ................2000,- Sk 
 
2./ Obnovenie /predĺženie užívacieho práva na miesto na hrob alebo urnu / bez ohľadu na vek 
pochovanej osoby/ na dobu 10 rokov  
 
1 hrob ...................100,- Sk  
2 hrob ...................200,- Sk 
3 hrob ...................300,- Sk 
detský hrob ...........  50,- Sk 
urna ......................200,- Sk 
hrobka ................2000,- Sk 
 
 
2./ Prenájom domu smútku   ..........   200,- Sk 
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