
 

     Obecné zastupiteľstvo v Ličartovciach podľa S 4 ods. 1 a ods. 3, písm. f) a g) a S 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa S 18 odst.2 zákona NR SR č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve") 

v y d á v a pre katastrálne územie 

obce Ličartovce 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIČARTOVCE 

č. 17 /2019 
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Ličartovce           

(cintorínsky poriadok) 

za účelom vytvárania podmienok na úctu k pamiatke zomrelých a súcitu s ich pozostalými, vychádzajúc zo 

spoločenského poslania verejných pohrebísk, ako i zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, ktoré sú 

určené k pietnemu pochovávaniu zomrelých a k ukladaniu spopolnených ostatkov a ktoré vyžadujú, aby 

pohrebiska boli udržiavané tak, aby to zodpovedalo ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich 

používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.  

I. 

Poriadok na pohrebisku  

Úvodné ustanovenie  

Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské postavenie a poslanie pohrebísk a 

verejných zdravotne technických zariadení určených k pietnemu pochovaniu zomrelých, alebo 

ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom 

prikazujú, aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, aký zodpovedá ušľachtilým 

vzťahom, ale aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné a iné platné predpisy.  

 Zabezpečenie zdravého životného prostredia je prioritnou záležitosťou všetkých občanov 

našej obce. Z tohto dôvodu sú občania ako aj organizácie a inštitúcie na území obce Ličartovce 

povinné dbať o čistotu a poriadok v dome smútku, na cintoríne ako aj v ich okolí.  

  

    II. 

Rozsah platnosti  

Toto nariadenie sa vzťahuje na Dom smútku v Ličartovciach, na miestny cintorín Ličartovce , 

ktorý spravuje Obec Ličartovce, Obecný úrad.  

III.  

Správa domu smútku  

Dom smútku v obci je v správe Obce Ličartovce, Obecný úrad. Obec Ličartovce ako správca:  

- zodpovedá za funkčnosť chladiarenského boxu, elektrického osvetlenia 

- pri úmrtí občana zabezpečí otvorenie a uzamknutie domu smútku.  

Upratovanie domu smútku po skončení obradov zabezpečí pracovník obecného úradu, ktorý 

zabezpečí dezinfekciu priestorov domu smútku.  

  

IV.  

Správa cintorína  

Cintorín v obci sú v správe Obce Ličartovce, ktorá:   



- zabezpečuje poriadok na cintoríne,  

- vedie evidenciu hrobových miest  

- určuje a usmerňuje ľudí poverených výkopom hrobov a úpravou okolia hrobu po obrade,  

- vymeriava miesta hrobov v súlade s týmto nariadením  

- upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť 

cintorína a vyžaduje odstránenie závad /zlomené náhrobníky, rozpadnuté betónové rámy, 

burina/  

- stará sa o dôstojnosť hrobov širšieho spoločenského a kultúrneho významu, ak v obci 

nežijú pozostalí, ktorí by sa o tieto hroby postarali  

- určuje skládku suchých kvetov a vencov a dbá, aby sa na cintoríne nevytvárali divoké 

skládky  

- zabezpečuje vyhlásenie úmrtia občana, deň a miesto pohrebu miestnym rozhlasom v 

prípade, že si to želajú pozostalí.  

  

V.  

Uskutočňovanie pohrebov  

Cirkevné obrady, aj prípadné občianske obrady sa konajú v priestoroch domu smútku.  

  

VI.  

Pochovávanie  

1. O tom na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje starosta 

obce po dohode s pozostalými.  

2. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od 

úmrtia. Pred pohrebom treba preukázať, že bola vykonaná prehliadka zosnulého, prípadne 

pitva a že matrike bola podaná správa o výsledku prehliadky.  

3. Záväzná hĺbka hrobu - jedno hĺbky je 180 cm a dvoj hĺbky 220 cm od úrovne terénu. Do hrobu 

jedno hĺbky sa môže ďalšie uloženie zosnulého vykonať po uplynutí tlecej doby prvého 

pochovania. Tlecia doba je 10 rokov.  

4. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za života 

zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak si zosnulý za svojho života neurčil 

priamo ani nepriamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb objednáva.   

5. Prevoz, umiestnenie zosnulého zabezpečuje spoločnosť na základe koncesnej listiny vydanej 

Obvodným úradom na činnosť pohrebnej služby. Prevádzkovanie pohrebnej služby je možné 

len pod vedením odborne spôsobilej osoby, ktorá sa preukáže osvedčením o vykonaní 

kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu po absolvovaní v 

akreditovanej vzdelávacej ustanovizni. Pohrebná služba je povinná predložiť platné doklady 

na Obecnom úrade Ličartovce, potom môže vykonávať pokyny rodiny zosnulého.  

VII.  

Prenájom miesta na hrob  

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.  

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva 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. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na cintorínoch v obci Ličartovce na 10 rokov je 

následovne:   

Poplatok za prenájom hrobového miesta : 

Jednohrob/ urna za rok .............................................................................................. 3,32 € 

Dvojhrob /za rok........................................................................................................ 6,64 € 

Dňom platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný uhradiť nájomné za užívanie         

hrobového miesta.   

5. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového miesta. 

Meno tejto osoby doplní prevádzkovateľ pohrebiska do evidencie na základe splnomocnenia 

nájomcu. Ak nemôže získať splnomocnenie, zapíše správca kontaktnú osobu na základe 

čestného vyhlásenia. Kontaktnou osobou  môže byť len občan Slovenskej republiky starší ako 

18 rokov.  

6. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je 

dedičov viac, ten dedič, ktorý sa prihlásil ako prvý.  

  

VIII.  

Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu a tlecia doba  

1. Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie 

do spoločného hrobu /napr. epidémia/.  

2. Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, kto má miesto na hrob prenajaté 

dovoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie telá /príbuzní/ nad seba  

ak sú splnené náležitosti zák. 470/2005 Z. z..  

3. Správa cintorína môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované dve osoby 

/manžel, manželka, rodič, dieťa/. Spoločný hrob nad seba musí spĺňať stanovenú hĺbku hrobu 

určenú hygienikom.  

4. Tlecia doba je 10 rokov.  

  

IX.  

Exhumácia  

1. Pred uplynutím tlecej doby je možné telo zosnulého vyňať zo zeme len na pokyn  hygienika 

alebo s jeho súhlasom, a to za prítomnosti správcu cintorína. Na žiadosť pozostalých možno 

vykonať exhumáciu len výnimočne zo zvlášť závažných dôvodov, a to len vtedy, ak sa osoby 

blízke mŕtvemu o nej dohodli.  

2. Telá zosnulých na nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať spravidla pred uplynutím 2 rokov 

od pohrebu.   

       X.  

       Ukladanie spopolnených pozostatkov  

1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého vysloveného za jeho života, 

prípadne podľa priania objednávateľa pohrebu a to v urne.    

2. Správa cintorína môže dať súhlas, aby urna uložená vo zvláštnej skrinke bola pripevnená k 

náhrobku.  

 

 

 



 

      XI.  

     Stavby na cintoríne  

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby /hrobu, náhrobku, rámu/ je potrebný súhlas správy 

cintorína. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov 

potrebný.  

2. Pri vyhotovení stavby sa musí stavebník riadiť pokynmi správy cintorína, najmä pokiaľ ide o 

tovar, rozmery a druh použitého materiálu.  

3. Pre stavby na cintoríne sú stanovené tieto základné podmienky:  

a/ Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy.  

b/ Pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:  

- pri hrobe najmenej 90 x 220 cm  

- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm  

- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako tri roky najmenej 50 x 100cm c/ Uličky medzi hrobmi 

musia byť najmenej 30 cm d/ Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť 

najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu. e/ Predné a zadné hrany rámcov 

musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov.  

  

4. Záväzná hĺbka hrobu jedno hĺbky je 180 cm a dvoj hĺbky 220 cm.  

5. Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady očistiť okolie hrobu a 

odstrániť zbytky materiálu.  

6. Nie je prípustné bez súhlasu správy cintorína odpredávať alebo odstraňovať vybudované 

stavby.  

XII.  

Stromy a kríky na pohrebisku  

1. Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom správy cintorína.  

2. Likvidáciu vyrastených drevín možno vykonať so súhlasom správy cintorína a pritom je 

potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu susedných hrobov. Po ukončení prác je občan 

povinný na svoje náklady očistiť okolie hrobu.  

  

XIII.  

Práce na cintoríne   

1. Práce na cintoríne môžu prebiehať iba so súhlasom Obecného úradu.  

  

XIV.  

Zánik práva na nájomné miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku  

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 

  a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na   

dlhšiu dobu   

b/ sa pohrebisko ruší  

c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a 

výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom  



a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť 

 b/ keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené  

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 

písm. c/ a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa, odkedy nebolo 

zaplatené nájomné. Vyzve nájomcu, aby najneskôr do 1 roku odstránil príslušenstvo hrobu. 

Ak v stanovenom termíne tak neurobí, príslušenstvo hrobu odstráni prevádzkovateľ 

pohrebiska - Obec Ličartovce.  

4. Ak Obec vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného a nájomca nie je známy, 

uverejní výpoveď nájomnej zmluvy v informačnej tabuli na cintoríne.  

Výpovedná lehota plynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Po uplynutí 3 

rokov príslušenstvo hrobu odstráni prevádzkovateľ - Obec Ličartovce.  

  

      XV.  

 Správanie sa na cintoríne  

1. Návštevníci cintorína a domu smútku sú povinní správať sa primerane k piete miesta.  

2. Zakazuje sa na cintoríne odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod.  

3. Odpadky a podobné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.  

  

    XVI.  

    Dostupnosť poriadku  

Obec zabezpečí vydanie tohto poriadku a jeho umiestnenie na vhodnom a pre verejnosť 

dostupnom mieste - informačná tabuľa na cintoríne.  

  

XVII.  

      Kontrola nariadenia a trestné sankcie  

1. Kontrolu dodržiavania tohto poriadku vykonávajú orgány obce /poslanci, zamestnanci 

Obecného úradu, orgány hygienickej služby/ a iné zmocnené orgány.  

2. Za nedodržanie ustanovení cintorínskeho poriadku sa porušovatelia postihujú podľa príslušnej 

vyhlášky.  

  

XVIII.  

Záverečné ustanovenia  

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecného zastupiteľstvo 

v Ličartovciach dňa 16.04.2019  uznesením č. 22/4/2019  

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo dňa 14.05.2019 vyvesené na úradnej tabuli obce 

Ličartovce  a zvesené dňa 29.05.2019 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.05.2019 

  

   

   

                  Ing.Mária Ščepitová  

                     Starostka obce  


