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Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 o
pohrebníctve, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje prevádzkovanie pohrebiska na
území obe Bohunice.
2. Týmto VZN sa riadia: správca pohrebiska, prevádzkovatelia pohrebných služieb, obstarávatelia
pohrebných a iných služieb, fyzické a právnické osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce
alebo poskytujú služby, nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska.
§2
Rozsah platnosti
Toto VZN sa vzťahuje na pohrebisko v obci Bohunice, ktorého správcom je Obec Bohunice.
§3
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN
 ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
 ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
 zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od
momentu smrti po pochovanie,
 pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo
uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
 pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený
s obradom,
 spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
 obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,
 pohrebisko je cintorín,
 urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
 márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
 hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny,
 hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
 prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri
ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
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dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne vedľa seba,
hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži
na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva
nezasýpa zeminou,
exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby
spojené s údržbou hrobového miesta,
prenajímateľ hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebiska,
nájomca je každý, kto má s prevádzkovateľom uzatvorenú nájomnú zmluvu.
§4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle § 2 tohto VZN je Obec Bohunice, Bohunice č. 48, 935
05 Bohunice. Niektoré činnosti na pohrebisku sú zabezpečované prostredníctvom poskytovateľa
služieb.
2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 správa pohrebiska,
 údržba komunikácií a zelene na pohrebisku.
§5
Práva a povinnosti nájomcov/návštevníkov pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca/návštevník je povinný dodržiavať ustanovenia tohto VZN, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu/návštevníka hrobového miesta.
2. Nájomca hrobového miesta plne zodpovedá za dodržiavanie umiestnenia a rozmerov
hrobových miest podľa § 7 tohto VZN.
Nájomca je ďalej povinný:
3. Oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových
miest.
4. Na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho okolia v rozsahu 0,30 m až
0,35 m, odstraňovať zvädnutú alebo inak znehodnotenú výzdobu hrobového miesta.
5. Vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
6. Zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
Zakazuje sa:
7. Odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.
8. Odkladať odpad mimo zberných nádob.
9. Rozsvecovať sviečky, svietniky a kahance na inom ako hrobovom alebo k tomuto účelu
vyhradenom mieste.
10. Umývať výzdobu hrobového miesta (vence, kytice a pod.) ako aj pracovné náradie pri
vodovode na pohrebisku.
11. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.
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12. Na pohrebisku je zakázané fajčiť, odhadzovať odpadky mimo zberných nádob, požívať
alkoholické nápoje, psychotropné a iné omamné látky, vodiť do areálu pohrebiska psov, robiť
hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, telefonovať počas obradu, pohybovať sa na bicykloch,
kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň, páliť trávu a odpad, počas pohrebného obradu stáť na hroboch.
13. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa iba v čase prístupnom pre verejnosť, ktorý je stanovený
v § 9.
14. Deti do 10 rokov majú na pohrebisko povolený vstup iba v sprievode dospelej osoby.
§6
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk
1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
 dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
 záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
 meno, priezvisko a adresu miesta trvalého bydliska, ak je nájomca fyzická osoba; názov
obce ak je nájomcom obec,
 dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) a údaje
o zmene nájomcu,
 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu1 alebo či ide o vojnový hrob2,
 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 zrušení pohrebiska.
2. Ďalej je prevádzkovateľ povinný:
1. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť
cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
2. vykonávať exhumácie,
3. zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 9 tohto VZN,
4. dodržiavať dĺžku tlecej doby,
5. dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 11 tohto VZN,
6. nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom3,
7. chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
8. umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
9. viesť evidenciu voľných hrobových miest,
10. uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu a dbať o to, aby jedno hrobové miesto malo len
jedného nájomcu,
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11. písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné
zaplatené, o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak je známa jeho adresa; súčasne túto
informáciu zverejniť na obvyklom mieste na pohrebisku,
12. ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu,
13. pri výpovedi nájomnej zmluvy musí postupovať v zmysle § 22 zákona,
14. musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť
prevádzkovanie pohrebiska (napr. pri živelnej pohrome). Pri takomto pripravovanom alebo už
uskutočnenom zásahu je nájomcu povinný bezodkladne písomne informovať,
15. umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby
sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
16. usmerňovať pohrebné služby, stavebné, kamenárske a iné firmy poskytujúce služby na
pohrebisku, kontrolovať dodržiavanie rozmerov, polohového a výškového osadenia hrobového
miesta podľa § 7 tohto VZN,
17. stavebné a kamenárske práce povoľovať nájomcovi písomne, s vyznačením hrobového miesta
na predpísanom tlačive (príloha č. 3),
18. zhotoviteľovi stavebných a kamenárskych prác vydať písomný súhlas na prácu, iba ak sa
preukáže písomným súhlasom od nájomcu, dohodnúť dátum začatia a ukončenia prác; písomný
súhlas prevádzkovateľa slúži ako povolenie vstupu na pohrebisko,
19. dbať o zlikvidovanie odpadu zhotoviteľom po vyhotovení stavby alebo jej úprave,
20. kontrolovať pohyb motorových vozidiel po areáli pohrebiska,
21. zabezpečovať údržbu a opravu ciest, oplotenia, vodovodu a mobiliáru,
22. zabezpečiť údržbu zelene,
23. pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska určiť vyhradené miesto pre
uloženie odpadu a v súlade s VZN obce Bohunice o odpadoch zabezpečiť jeho likvidáciu,
24. zvädnutú, alebo inak znehodnotenú výzdobu hrobového miesta (vence, kytice a iné) v prípade
neodstránenia nájomcom je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený odstrániť,
25. koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné služby,
26. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a sú
v zmysle všeobecne záväzných predpisov dôverné,
27. otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s VZN,
28. umožniť oprávneným osobám exhumáciu za podmienok stanovených zákonom.
§7
Práva a povinnosti pohrebných služieb, stavebných, kamenárskych a iných firiem
poskytujúcich služby na pohrebisku
Pohrebné služby, stavebné, kamenárske a iné firmy poskytujú svoje služby na pohrebiskách
v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách a v zmysle všeobecne záväzných a právnych
predpisov nasledovne:
1. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie alebo
ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska (príloha č. 3).
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2. Rozmery novovybudovaných hrobových miest v cintoríne sú nasledovné:
a) jednohrob
250 cm x 130 cm
b) dvojhrob
250 cm x 230 cm
c) trojhrob
250 cm x 330 cm
d) štvorhrob
250 cm x 430 cm
e) detský hrob
120 cm x 110 cm
f) urnové miesto
100 cm x 100 cm
g) hrobka
200 cm x 300 cm
3. Stavebné práce na hrobovom mieste je možné začať až po nahlásení prevádzkovateľovi
cintorína.
4.Uličky medzi hrobovými miestami musia byť široké 0,30 m až 0,35 m široké nezastavané
a priechodné.
5. Predné a zadné hrany hrobových obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi.
6. Základy musia byť vykopané do nezámrznej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na
únosnosť pôdy.
7. Počas stavebných prác nesmie stavebník zasahovať do okolitých hrobových miest a nijakým
spôsobom ich dehonestovať.
8. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny a nie je povolené vynášať
z pohrebiska časti náhrobkov, hrobové ozdoby a iné zariadenia hrobového miesta.
9. Zhotoviteľ prác je povinný po skončení prác vyčistiť okolie, zlikvidovať svoj stavebný odpad
vyvezením z pohrebiska.
10. Zhotoviteľ prác je povinný ukončenie svojej činnosti na území cintorína nahlásiť
prevádzkovateľov pohrebiska.
11. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť stavebné a kamenárske
práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
12. Na pohrebisku je zakázané umývať pracovné náradie.
§8
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.
2. Každý návštevník je povinný pred zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného
upozornenia.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť v odôvodnených
prípadoch dočasne zakázať alebo obmedziť.
4. Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami
b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu hrobových miest; po
vyložení resp. po naložení materiálu musí motorové vozidlo pohrebisko opustiť.
§9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

6

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bohunice č. 1/2019

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
3. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba
sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
4. 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.
5. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami; pred únikom zápachu do okolia musí byť rakva vyrobená tak, aby chránila ľudské
ostatky pred hlodavcami.
6. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora4, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo
na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Situačné plány pohrebiska a plány hrobov sú prístupné na obecnom úrade.
§ 10
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby ľudských pozostatkov je 10 rokov od pochovania na cintoríne.
§ 11
Zákaz pochovávania
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy5.
2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej
pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal
s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.
§ 12
Nakladanie s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta alebo návštevník
pohrebiska povinný uložiť do zberných nádob, ktoré sú umiestnené pri vstupe na pohrebisko.
2. Stavebník je povinný stavebný odpad odviezť z pohrebiska na vlastné náklady a je povinný
nakladať s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii odpadu.
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3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadom v zmysle platných predpisov o likvidácii
odpadu3.
§ 13
Nájomná zmluva
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy6.
2. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako uplynie tlecia doba.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak
je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ
povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy
osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné
právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcu.
§ 14
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3
písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3
písm. a) a b) je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace
predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známe adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené: ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku3
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
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výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil
z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty ho odstráni prevádzkovateľ pohrebiska, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo
hrobu považuje za opustenú vec7.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá na túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste
s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec7.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
§ 15
Dom smútku
1. Dom smútku pozostáva z týchto miestností:
a) obradná miestnosť,
b) samostatná miestnosť, v ktorej je umiestnený chladiaci box s jedným úložným miestom,
c) WC vybavené umývadlom s dodávkou vody z verejného vodovodu,
d) predsiene,
e) prípravovne.
Pred obradnou miestnosťou je umiestnená prestrešená terasa s dlažbou, kde je zabezpečené
osvetlenie i ozvučenie. Budova domu smútku je napojená na elektrickú energiu, ktorá slúži na
osvetlenie, chladenie a ozvučenie. Vetranie jednotlivých priestorov je prirodzené. Odpadová voda
je zvedená do žumpy.
2. Chladiace zariadenie slúži k dočasnému uloženiu ľudských pozostatkov po prevoze
z nemocnice, zariadení sociálnych služieb, z domu, prípadne z iného miesta do času pochovania
a zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0ᵒC až 5ᵒC.
3. Údržbu a dekontamináciu domu smútku zabezpečuje prevádzkovateľ.
4. Pri dekontaminácii sa musia dodržiavať postupy na prácu s prípravkami podľa odporúčaní
výrobcu a používať osobné ochranné pracovné prostriedky (príloha č. 4).
5. Pred rozlúčkou môžu byť ľudské pozostatky vystavené v otvorenej rakve. Otvorenie rakvy sa
nepovolí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri pokročilom stave rozkladu. Dom
smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu. Vzdanie úcty
nebohému je maximálne v trvaní 1 hodiny spravidla jeden deň pred pohrebom alebo v iný deň,
ktorý určí obstarávateľ pohrebu po dohode so správcom domu smútku.
§ 16
Orgány dozoru
Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:
a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad verejného
zdravotníctva)8,
b) regionálne úrad verejného zdravotníctva9.
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§ 17
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon10.
§ 18
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že
mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení
sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia VZN, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa §
5,
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 13,
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 5,
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa § 5,
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 5,
h) nedodržiava ustanovenia VZN, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 5,
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 5.
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 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 priestupkoch11.
4. Za priestupky podľa tohto VZN možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu .
6. Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos
z pokút je príjmom rozpočtu obce.
§ 19
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené
z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.
§ 20
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Bohunice č. 3/2018.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť Prevádzkového poriadku
pohrebiska.
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3. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach dňa 12.6.2019
uznesením č. 9 a nadobudlo účinnosť 28.6.2019.

Mgr. Vladimíra Rišková
starostka obce
V Bohuniciach, 12.6.2019

Príloha č. 1: Cenník za prenájom hrobových miest v obci Bohunice
Príloha č. 2: Cenník služieb domu smútku
Príloha č. 3: Oznámenie stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste
Príloha č. 4: Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov domu smútku
_______________________
1

§ 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
zákon č. 130/2005 o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
3
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
§ 156 ods. 2 Trestného poriadku
5
§ 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6
§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
7
§ 135 Občianskeho zákonníka.
2
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Príloha č. 1: Cenník za prenájom hrobových miest v obci Bohunice

typ hrobu
detský hrob, urnový hrob
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
štvorhrob
uloženie urny
hrobka / za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

cena na 10 rokov v €
10,00
12,00
20,00
25,00
30,00
6,00
17,00

Príloha č. 2: Cenník služieb domu smútku

Prenájom obradnej miestnosti v dome smútku
Uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom
zariadení

pre občanov s trvalým
pobytom v obci
40,00 €
2,00 €/deň

12

pre ostatných
60,00 €
4,00 €/deň
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Príloha č. 3:

OBEC BOHUNICE, Bohunice č. 48, 935 05 Bohunice
Oznámenie stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste
Nájomca – stavebník: ........................................................................................................................
Nájomná zmluva č.: ..................................... uzatvorená dňa: ...........................................................
Miesto stavby: ....................................................................................................................................
Druh ohlasovanej stavby: jednohrob, dvojhrob, trojhrob, urnové miesto*
iné: .....................................................................................................
nová stavby, úprava existujúceho, likvidácia*
iné: .....................................................................................................
Technický popis:
Výška: ......................... Šírka: ........................... Dĺžka: ................... vrátane obrubníka a pomníka.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Spôsob realizácie: svojpomocne – dodávateľsky – iný spôsob*
Názov a adresa firmy: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Termín realizácie stavby: deň začatia: ................................. deň ukončenia: ....................................
Vyhlasujem, že:
a) zabezpečím primerané technické vybavenie a odborný dozor nad vykonávanými
činnosťami
b) dodržím predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku
c) zachovám rozmery hrobového miesta a odstupy stavby podľa Prevádzkového poriadku
pohrebiska
d) budem nakladať s odpadmi a stavebným materiálom podľa Prevádzkového poriadku
pohrebiska
V Bohuniciach, dňa ...............................

.........................................................
nájomca – stavebník

..................................................
starosta obce
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Príloha č. 4: Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov domu smútku









Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu
a technická vybavenosť sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote. Za týmto účelom
sa vykonáva mechanická očista a dezinfekcia, ktorá je zameraná na ničenie
a odstraňovanie mikroorganizmov.
Pri údržbe povrchov sa zachováva dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista
za použitie syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, a potom
vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom.
Pri čistení sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa odporúčania výrobcu
a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí
sa dodržať predpísaná koncentrácia
dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba
pôsobenia. Na mechanickú očistu sa používajú prípravky ako napr. Jar, Pur, tekuté prášky
– Cif, Ata, čistiace prípravky – Fixinela, Domestos, na dezinfekciu prípravky ako napr.
Savo, Sanytol, Chloramín B, JodonalB, Forten.
Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa
v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.
Prevádzkovateľ zabezpečí, aby v dome smútku boli priebežne dopĺňané dostatočné
množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb.

Zamestnanci sú povinní:
1. používať podľa druhu vykonávanej činnosti pracovný odev a osobné ochranné pomôcky
(plášť, rukavice, rúška na tvár),
2. dodržiavať zásady osobnej hygieny:
 pravidelne umývať ruky teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom,
 pri kontaminácii rúk biologickým materiálom ruky umyť a dezinfikovať prípravkom
s baktericídnym a virocídnym účinkom (Spitaderm konc, Septoderm)
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