
Prevádzkový poriadok pohrebiska 
 
 

Čl. 1 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 
Pohrebisko:      Pohrebisko obce Oponice, 956 14 Oponice 
Prevádzkovateľ pohrebiska:   Obec Oponice 
Adresa:      Oponice č. 105, 956 14 Oponice 
IČO:      00 310 875 
Inžinierske siete:  pohrebisko je oplotené, napojené na verejný 

vodovod, verejné osvetlenie, 
Vybavenosť pohrebiska:   pohrebisko má vybudovaný dom smútku, ktorý je 

vybavený chladiacim zariadením v počte 1 ks, 
obradnou sieňou, skladom náradia, prístreškom 

Kontakt:     Obecný úrad Oponice, 038/ 5317 125 
 
 

Čl. 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

1. Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska: 
a) správa a údržba pohrebiska, 
b) správa a údržba Domu smútku, 
c) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku, 
d) prevádzkovanie Domu smútku a zapožičiavanie obradnej siene, 
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
f) uzatváranie zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberanie nájomného za hrobové 

miesto, 
g) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko, na vykonanie 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, 
2. Služby zabezpečované prostredníctvom pohrebnej služby a iných osôb: 

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
b) pochovávanie a činnosti s ním spojené, ako oblečenie ľudských pozostatkov, uloženie 

do rakvy, preprava, uloženie do chladiaceho zariadenia, úprava pred pietnym aktom, 
pietny akt, zasypanie hrobu a pod., 

c) vykonanie exhumácie. 
 

Čl. 3 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti 

nájomcu hrobového miesta, 
b) užívať hrobové miesto na základe uzavretia písomnej zmluvy o nájme hrobového 

miesta, 
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom sa za 

hrobové miesto považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, 
hrobky alebo miesto na uloženie urny, 



d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 
vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona NR SR c. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve (ďalej iba „zákona“), 

e) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia 
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom sa za stavebnú úpravu považuje vybudovanie 
alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), 
náhrobnej dosky (t.j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej 
schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a 
pod.) musí byt osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové 
miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie 
odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o 
príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť 
prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný nahlásiť aj ich 
skončenie, 

f) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
g) udržiavať hrobové miesto pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov do 

vzdialenosti 0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický 
vzhľad pohrebiska, 

h) zabezpečiť nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky 
pohrebiska. 

2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať 
alebo odstraňovať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez 
súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom pohrebiska. 

3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto a jeho 
okolie, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí 
prevádzkovateľ potrebné opatrenia na náklady nájomcu hrobového miesta. 

 
Čl. 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní: 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti 
návštevníkov, 

b) správať sa na pohrebisku spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta, 
c) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia 

verejnému záujmu 
d) rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to vyhradenom mieste 

tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových 
miest alebo vybavenosti pohrebiska; v odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ 
rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo 
zakázať, 

e) ukladať odpad na určené miesto podľa druhu odpadu. 
 
2. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať 

alkoholické nápoje a iné návykové látky, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť 
na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch a vykonávať činnosti, 
ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

3. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami 
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska a na oplotení pohrebiska. 

4. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba: 



a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu, 
b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb, 
c) na dovoz a odvoz kontajnerov na odpad, 
d) na údržbu zelene a komunikácií na pohrebisku, 
e) na dovoz a odvoz stavebného materiálu pri stavebných úpravách hrobového miesta. 

 
Čl. 5 

Prevádzková doba 
1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom čase: 

od apríla do októbra     denne od 07.00 – 21.00 hod. 
novembra do marca     denne od 08.00 – 17.00 hod. 

2. Počas sviatkov: Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, Vianoce, Veľká noc je pohrebisko 
otvorené do 22.00 hod. 

3. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez 
osobitného upozornenia. 

4. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 
požiadavky pozostalých aj v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

5. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko a domu smútku dovolený len sprievode 
dospelých osôb. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať, alebo obmedziť vstup na pohrebisko v 
prípade, ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia, alebo v prípade, ak je ohrozená 
bezpečnosť návštevníkov. 

 

Čl. 6 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

1. Ľudské pozostatky sa na pohrebisku ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest. 
2. O hrobovom mieste pre uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov rozhoduje 

prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s budúcim nájomcom hrobového miesta. Hrobové 
miesta sú očíslované podľa plánu miest na pochovávanie. Evidencia miest na pochovávanie 
je uložená u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je prístupná k nahliadnutiu. 

3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 
a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byt najmenej 1,6 m, 

pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mat hĺbku aspoň 
2,2 m, 

b) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byt najmenej 0,3 m, najviac 0,4 

m, 
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byt po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m, 
e) Rozmery kopaných hrobov musia byt: 

a. pri hrobe dospelého najmenej 80 cm x 200 cm, 
b. pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm, 
c. pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm, 

f) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný 
dodržať podmienky stanovené prevádzkovateľom pohrebiska, 

g) pri zhotovení obruby hrobov musia byt dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery: 
a. - pri jednohrobe dospelého: 110 cm x 245 cm, 
b. - pri dvojhrobe dospelého: 210 cm x 245 cm, 
c. - pri trojhrobe dospelého: 310 cm x 245 cm, 



d. - pri detskom hrobe pre dieťa do 6 rokov: 80 cm x 140 cm, 
e. - pri detskom hrobe pre dieťa od 7 do 14 rokov: 90 cm x 200 cm, 
f. - pre uloženie urny: max 100 cm x 100 cm. 

4. Ľudské ostatky musia byt uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa  
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 

5. 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. 

6. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať 
do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek. 

7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byt zabezpečená proti úniku zápachu do okolia 
a musí byt vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

8. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo 
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. 

9. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj prístupný k 
nahliadnutiu. 

 
Čl. 7 

Dĺžka tlecej doby 
1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania. 
2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania. 
3. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 

primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu. 
 

Čl. 8 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa ustanovenia § 17 ods. 4 písm. a) zákona 
o pohrebníctve viest evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na: 
A. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: 

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, alebo 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 osobitného predpisu, alebo či ide o 
vojnový hrob, 

h. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasné odňatého 
ľudského plodu, 

B. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o 
a. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b. zrušení pohrebiska. 

2. Plán hrobových miest sa nachádza u prevádzkovateľa, ktorý sa vedie v elektronickej podobe 



 
Čl. 9 

Spôsob nakladania s odpadmi 

1. Na pohrebisku je možné odpady z užívania hrobových miest ukladať do 1 
veľkoobjemového kontajneru umiestneného v súlade s platným Všeobecne záväzným 
nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
Obce Oponice. Objemový odpad sa z areálu pohrebiska vyváža minimálne 1x mesačne.  

2. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad. 
3. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta v dôsledku stavebnej úpravy 

hrobového miesta (budovanie obruby, hrobky a pod.), je nájomca povinný odstrániť z 
pohrebiska na vlastné náklady. 
 

Čl. 10 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby 
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom vykonania výkopových 
prác, prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosu rakvy a pochovania 
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, zasypania hrobu, za 
účelom uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta, za účelom 
vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich opätovného pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi dátum a čas 
obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku 
pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovania určený prevádzkovateľom pohrebiska. 

 
Čl. 11 

Cenník služieb 

1. Nájom domu smútku : 
A. za zosnulého s posledným trvalým pobytom v obci Oponice   0 € 
B. za zosnulého s posledným trvalým pobytom mimo obce Oponice: 

• pri uložení zosnulého na dobu 1 – 24 hodín     12 € 
• pri uložení zosnulého na dobu 24 – 48 hodín     16 € 
• pri uložení zosnulého nad 48 hodín      20 € 

2. Nájom za hrobové miesto je : 
a) za prepožičanie miesta pre uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov pre hrob alebo 

urnu v zemi, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu 10 rokov  7 € 
b) za obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu , kde sú uložené ľudské 

ostatky na dobu 10 rokov        7 € 
c) za prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na dobu 10 rokov    17 € 
d) za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho občana obce 

Oponice v produktívnom veku na obdobie 1 roka     34 € 
e) za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho občana obce 

Oponice starobného dôchodcu na obdobie 1 roka     4 € 
3. Za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach    3 € 
4. Ak sa prepožičiava miesto pre ešte žijúceho klienta, prepožičia sa jednému klientovi len 

jedno miesto, max. 2 miesta /jednohrob , dvojhrob /. 
5. Prepožičanie nového miesta pre hrob alebo urnu a na vybudovanie hrobky pre ešte 
žijúcich klientov, ktorí nemajú v našej obci trvalé bydlisko sa nepovoľuje. 



 
Čl. 12 

Zrušenie pohrebiska 

1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Oponice po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských 
ostatkov uložených na pohrebisku. 

2. Pohrebisko môže obec zrušiť pred uplynutím tlecej doby len: 
a) na základe zákazu príslušného orgánu štátnej správy, ak by ďalším pochovávaním  na 

pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, 
b) z dôvodov verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy, 

verejný záujem musí byt riadne odôvodnený. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, 
je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s 
príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom pohrebisku. 

3. Ďalšie povinnosti, ktoré sú spojené so zrušením pohrebiska, upravuje ustanovenie § 23 
zákona o pohrebníctve.  
 

Čl. 13 
Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona, 
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona, 
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 ods. c) 

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

potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona, 
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona, 
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona, 
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona. 

2. Za priestupky  podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa 
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

3. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu 
do výšky 66 eur. 

4. Priestupky podľa odseku 1 prejednáva a sankcie za ne ukladá Obec Oponice. Výnos z pokút 
je príjmom rozpočtu obce Oponice 

5. Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený obecným zastupiteľstvom na 20. zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 24.7.2021 


