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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
O správe a prevádzke cintorína v obci Nimnica

Účinnosť nadobúda dňa : 01.04.2019

Starosta obce Ladislav Ďureček
Podpis a pečiatka :

Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a Zákona č. 131/2010 Zb.
o pohrebníctve sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o správe a prevádzke
cintorína v obci Nimnica
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Nimnica (ďalej „obec“) podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto
VZN o správe a prevádzke cintorína ako záväzný právny predpis pre prevádzkovanie pohrebnej služby
na miestnom cintoríne v záujme dodržiavania prevádzkového poriadku, úcty a piety voči zomrelým a
návštevníkom cintorína a verejnom záujme obce.
(2) Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov, účastníkov pohrebov, osoby
vykonávajúce akékoľvek práce súvisiace s prevádzkou cintorína, úpravou a údržbou hrobov a
pomníkov na cintoríne.
(3) Prevádzkový poriadok cintorína sa vydáva formou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré
schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13..32019, uznesením číslo 7/2019
a účinnosť nadobudlo dňa 13.03.2019.

§2
Správca cintorína
(1) Obec je správcom cintorína, prostredníctvom strediska údržby sa stará o vonkajší vzhľad a
poriadok na cintoríne, údržbu verejnej zelene, čistotu, údržbu múrov a oplotenia, úpravu chodníkov,
technické vybavenie a zariadenie domu smútku, hygienické zariadenia, dodávku úžitkovej vody a
odvoz smetia a pozostatkov kvetov z hrobov.
(2) Identifikačné údaje správcu cintorína:
Správca cintorína: Obec Nimnica
Sídlo: č. 115, 020 71 Nimnica
IČO: 00 692 344
DIČ: 2020616928
(3) Obec uzatvára zmluvy o prenájme hrobových miest (hrobov) s obstarávateľmi pohrebu alebo
blízkymi príbuznými zomrelého.
(4) Obec vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej pozostatky sú uložené v hrobe,
b) dátum uloženia telesných pozostatkov a číslo hrobového miesta,
c) meno, priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo nájomcu hrobu (fyzickej alebo právnickej
osoby).

(5) Obec utvára podmienky pre zabezpečenie pohrebných služieb pre prevádzkovateľa pohrebnej
služby:
a) ADVENT Pohrebná služba – Peter Karumník, Royova 789/30, 020 01 Púchov,
b) UNIVERSUS, s.r.o., Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín

§3
Prevádzkový poriadok cintorína
(1) Cintorín je pietne miesto, vyžaduje si, aby sa na ňom všetci jeho návštevníci počas smútočných
obradov, návštev domu smútku, hrobu, správali s rešpektom, dodržiavali ticho a verejný poriadok, a
tým úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom.
(2) Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú, od občanov sa žiada, aby uzatvárali
vstupné bránky, a tým zabránili vstupu nežiaducich osôb, domácich zvierat a pod.
(3) Počas vykonávania prác a služieb na cintoríne nie je dovolené požívať alkoholické nápoje,
návykové látky, fajčiť, robiť hluk, odkladať odpadky a iné veci mimo určeného miesta (kontajnera),
vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá.
(4) V celom objekte cintorína je zakázané používať a jazdiť na bicykli, korčuliach, kolobežke,
skateboarde a pod.
(5) Zakázaný je voľný prechod cez cintorín (krátenie si cesty), používanie vody z vodovodu na
zásobovanie domácnosti, vynášanie smetí a domového odpadu do kontajneru umiestneného pri
cintoríne alebo akékoľvek zneužívanie verejných služieb, ktoré obec zabezpečuje v súvislosti s
prevádzkou cintorína.
(6) Obec je oprávnená odstrániť vence, kytice, ktoré po zvädnutí rušia estetický vzhľad cintorína,
napriek tomu, že je to povinnosťou nájomcu hrobu.
(7) Obec na polievanie hrobov zabezpečila vhodné nádoby, ktoré sú trvale umiestnené pri zdroji vody,
nie je dovolené ich umiestňovať priamo pri hrobe alebo odnášať z cintorína.
(8) Pri zapaľovaní svietidiel (sviečky, kahance) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať
bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.
(9) Obec na cintoríne umiestnila lavičky slúžiace pre oddych a pietnu spomienku návštevníkov
cintorína – verí, že občania a návštevníci cintorína ich nebudú poškodzovať a ničiť.
(10) Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
písomným súhlasom správy pohrebiska. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné,
odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať
do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
(11) Odpady vznikajúce prevádzkovaním pohrebiska likviduje správca pohrebiska spôsobom v obci
obvyklým v súlade s VZN o nakladaní s odpadmi.

§4
Dom smútku
(1) Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení až do vykonania
pohrebného obradu (pohrebu) a plní funkciu pre vykonanie dôstojnej rozlúčky so zomrelým
(smútočný pohrebný obrad).
(2) Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, s
výnimkou prípadov, ktoré určuje zákon.
(3) Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín
od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
(4) Obec poskytuje dom smútku na uloženie telesných pozostatkov a vykonanie smútočného obradu za
odplatu.
(5) Pochovávanie zomrelých sa koná v čase dohodnutom s prevádzkovateľom pohrebnej služby a
organizátorom smútočných obradov.

§5
Prenájom miesta na cintoríne
(1) Obec prenajíma hrobové miesta jednotlivým žiadateľom – nájomcom na dobu 10 rokov odo dňa
pochovania, na základe plánu hrobových miest na cintoríne, uzavretím zmluvy o nájme hrobového
miesta na dobu neurčitú. Po uplynutí stanovenej doby možno prenájom obnoviť novou platbou na
ďalšie 10-ročné obdobie.
(2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o uzatvorenie nájomnej
zmluvy na užívanie hrobového miesta.
(3) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ pohrebiska určí a
vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie. Nájomník
podá písomnú žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta. Nájomca môže obec požiadať o určenie
hrobového miesta s rodinnou tradíciou (v rodinnom hrobe) alebo bez bližšieho určenia.
(4) Obec na povinnosť obnovy platby (po uplynutí 10-tich rokov) nájomcu upozorní. Ak na
upozornenie nereaguje, obec po uplynutí jedného roka prenájom hrobu zruší, odstráni príslušenstvo
hrobu (pomník) a miesto určí pre ďalšieho žiadateľa.
(5) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je najmenej
10 rokov. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky
uložené nad sebou, keď vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter; pri uložení
v dvojhrobe vedľa seba bez obmedzenia. Pred uplynutím tlecej doby možno vykonať exhumáciu
telesných pozostatkov len na základe povolenia hygienika. O žiadosti pozostalých rozhodne obec,
pričom náklady v celom rozsahu hradí žiadateľ

§6
Práva k nájmu hrobového miesta
(1) Uloženie zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca hrobu potvrdením o zaplatení
nájmu. Pri úmrtí nájomcu prechádza jeho právo na osoby blízke (druhý manžel, deti, pozostalí).
(2) Pôvodný nájomca hrobu nie je oprávnený previesť nájom hrobu na inú osobu ako uvedenú v ods.1.
(3) Po uplynutí nájomnej zmluvy je nájomca oprávnený nájom predĺžiť na ďalšie obdobie.
(4) Ak uplynie doba nájmu (§5), zanikne právo k miestu ak:
- hrobové miesto nie je udržiavané v dobrom stave,
- hrobové miesto narušuje estetiku prostredia,
- neprihlási sa rodina zomrelého alebo nemožno nájsť pozostalých,
- nájomca sa práva k hrobu vzdal a vyžaduje si to spoločenský záujem obce.
(5) Po zániku práva k miestu, ak nebude možné hrob ponechať v pôvodnom stave a na
pôvodnom mieste, obec hrob a jeho príslušenstvo odstráni.
(6) Pochovanie zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v Nimnici, ani korene v obci, sa nepovoľuje.
§7
Výpoveď nájomnej zmluvy
(1) Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa postupuje v zmysle § 22 zákona o pohrebníctve a Čl. VI.
Zmluvy o nájme hrobového miesta (viď Príloha č.2).
§8
Úprava hrobového miesta
(1) Na základe nájmu hrobového miesta má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť
doň telesné pozostatky mŕtveho (alebo urnovú schránku), upraviť jeho povrch a postaviť pomník.
(2) Právo vykopať hrob a vykonať pohrebné služby má prevádzkovateľ § 2 ods. 5, ktorý túto činnosť
vykonáva na základe oprávnenia so súhlasom obce.
(3) Pri vyhotovení stavby alebo úprave hrobu musí prevádzkovateľ pohrebnej služby a nájomca hrobu
dodržať rozmery hrobu:
- jednohrob pre dospelú osobu 110 x 245 cm,
- dvojhrob pre dospelých 210 x 245 cm,
- hrob pre dieťa do 14 rokov 90 x 200 cm,
- hrob pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm,
- pre urnu 100 x 100 cm.
Uvedená plocha ohraničuje priestor obrubníka a pomníka hrobu.
(4) Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s telesnými pozostatkami je 160 cm, pri predpokladanom uložení
ďalšieho zomrelého (nad sebou) musí byť hĺbka hrobu 220 cm.
(5) Po skončení výkopových resp. stavebných prác na pohrebisku je ten, kto tieto práce vykonával,
povinný upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný stavebný

materiál a zlikvidovať všetok odpad. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí
zodpovedá nájomca hrobového miesta.
(6) Nájomca hrobového miesta je povinný hrob udržiavať tak, aby jeho vzhľad nepôsobil esteticky
rušivo vo vzťahu k okolitým hrobom a celému prostrediu cintorína. Užívanie hrobového miesta
nesmie narúšať okolie prenajatého hrobu.
§9
Zrušenie pohrebiska
(1) Zrušiť pohrebisko môže len obec, a to až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku na základe § 23 zákona o pohrebníctve.
§10
Priestupky
(1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenie prevádzkového poriadku cintorína, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta na základe § 3 a § 5 Prevádzkového poriadku cintorína,
b) neužíva hrobové miesto podľa zmluvy o nájme hrobového miesta
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa článku V. ods.2 Zmluvy o nájme hrobového miesta
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa článku V. Zmluvy o nájme hrobového miesta
a v zmysle §3 prevádzkového poriadku cintorína
f) nezachováva dôstojnosť pohrebiska
(2) Za uvedené priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 663 eur. Pri ukladaní pokuty
sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch Zákon č.
372/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov
§11
Záverečné ustanovenia
(1) Prevádzkový poriadok cintorína nerieši prípady iných ľudských pozostatkov, ktoré vyplývajú z §4
z príslušného zákona (predčasne narodeného, potrateného ľudského plodu, neznámeho mŕtveho,
pozostatkov cudzinca), ktoré možno posudzovať a vecne riešiť ad hoc (z prípadu na prípad).
(2) Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
(3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2006.

V Nimnici, 25.2.2019
Ladislav Ďureček
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2019
o správe a prevádzke cintorína v Obci Nimnica
Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov /jednorazový poplatok/
za jeden hrob alebo dvojhrob nad sebou …............................................................. ... 10,00 €
za dvojhrob a viachrob ….......................................................................................... ..20,00 €
za detský hrob (dieťa do 15 rokov veku) ..................................................................... 0,00 €
za urnový hrob …......................................................................................................... 10,00 €
za urnový hrob pre dieťa do 15 rokov veku ...................................................................0,00 €
Za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Nimnica sa platí navyše
poplatok ....................................................................................................................... 50,00 € .
Poplatok za obradnú miestnosť (príprava,
úprava po obrade, ozvučenie) ........................................................................................ 6,00 €
Poplatok za obradnú miestnosť (príprava,
úprava po obrade, ozvučenie) za dieťa do 15 rokov veku.............................................. 0,00 €
Poplatok za použitie chladiaceho
zariadenia zosnulého za každý začatý deň ......... ........................................................... 6,00 €
Poplatok za použitie chladiaceho
zariadenia zosnulého za každý začatý deň za dieťa do 15 rokov veku ......... ................ 0,00 €
Poplatok pri vstupe na cintorín za účelom
výkonu podnikateľských činností (na deň) .....................................................................7,00 €

Schválené v obecnom zastupiteľstve dňa 13.3.2019
Cenník nadobúda účinnosť dňom 1.4.2019

.............................
Ladislav Ďureček
starosta obce

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2019
o správe a prevádzke cintorína v Obci Nimnica
Vzor nájomnej zmluvy

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
č. ZML.
Zmluvné strany:
1. OBEC NIMNICA
So sídlom: Nimnica č. 115, 020 71 Nimnica
Zastúpená: Ladislav Ďureček – starosta obce
IČO: 00 692 344
DIČ: 2020616928
tel.: 042/4632 937
e-mail: obec.nimnica@dcnet.sk
www.nimnica.eu
( ďalej len "prenajímateľ" )
2. x x
Bydlisko: , Nimnica
Dátum nar.: . .
tel.:
e-mail:
( ďalej len "nájomca" )
uzatvárajú podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len
"zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta
Článok I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve,
hrobové miesto č. ...., na cintoríne .................................. v Nimnici
zomrelý:
určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo
ostatkov.
2. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
Článok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta
S nájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať
prenajímateľ nájomcovi: odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka úžitkovej vody, údržba pozemkov a stavieb,
výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest, úhrady investičných a
neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska a zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste
obvyklom.

Článok III
Doba nájmu
1. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu
neurčitú.
2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového
miesta na cintoríne v Nimnici, s platnosťou od . . do . . .
Článok IV
Nájomné
1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa
platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta za predplatené obdobie sa môže
meniť, ak prenajímateľ pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podľa pôvodného cenníka
prenajímateľa a výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podľa nového cenníka prenajímateľa, za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímateľa do konca predplateného obdobia.
3. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určí podľa
cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
4. Pri ukladaní ľudských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta splatné vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku.
5. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s nájmom
hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.
Článok V
Povinnosti prenajímateľa a nájomcu
1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej
zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov
do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné
prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:
- na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
- písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v
prípade
právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka; ak je blízkych
osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Článok VI
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 22
zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu 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.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou nálepky
umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.
5. V prípade, že prenajímateľ vypovie zmluvu podľa čl. VI, ods. 1, písm. c) tejto zmluvy a nájomca
je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
6. V prípade, že prenajímateľ vypovie zmluvu podľa čl. VI, ods. 1, písm. c) tejto zmluvy a nájomca
nie je známy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo
dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní zmluvnými
stranami prenajímateľ obdrží jedno a nájomca jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
V Nimnici, dňa . .

......................................................
prenajímateľ

..................................................
nájomca

