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Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva 
pre územie obce Radvaň nad Laborcom toto 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 č. 1/2019 

         O PREVÁDZKOVOM PORIADOKU 
POHREBISKA A DOMU SMÚTKU  

                                     OBCE RADVAŇ NAD LABORCOM  
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Radvaň nad Laborcom o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

a Domu smútku  na území obce Radvaň nad Laborcom (ďalej len “prevádzkový poriadok pohrebiska”) 
upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska a Domu smútku na území obce (ďalej len obec). 

      
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku sa vzťahuje na prevádzkovateľa  pohrebiska 

(ďalej len “prevádzkovateľ”), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na 
pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 
 

 
Článok 2 

Prevádzkovateľ Domu nádeje a pohrebiska 
 

Prevádzkovateľom pohrebiska a Domu smútku je obec Radvaň nad Laborcom. Osobitnou 
podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť. 
 
Túto pre prevádzkovateľa pohrebiska vykonáva Rastislav Valalik držiteľ osvedčenia o získaní 
odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska č. 2/2015/ LM vydaného Akadémiou 
vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. Mnoheľová 828/23, 058 01 Poprad zo dňa 
07.07.2015 a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 27 odst. b.) zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve č. 2015/02158-04/B.110 vydané Regionálnym  úradom verejného 
zdravotníctva so sídlom v Prešove dňa 04.08.2015 
 
Rastislav Valalik je konateľom firmy :      esteem SR s.r.o.,  IČO: 36474355 
Sídlo: Brestov 75, Brestov 06601 
Predajňa:Nemocničná 2429, 066 01 Humenné  Prevádzka: Radvaň nad Laborcom 132 ,06701 
Ustanovený odborný zástupca: Rastislav Valalik, Radvaň nad Laborcom 132, 06701. 
 
Povinnosti vyplývajúce z odbornej spôsobilosti: 
• dbať na to, aby bol v plnej miere prevádzkovateľom dodržiavaný prevádzkový poriadok 
pohrebiska, 
• vykonávať 2-krát ročne kontrolu pohrebiska a domu smútku; z kontroly urobiť zápis všetkých 
nedostatkov alebo porušovania prevádzkového poriadku. 
Pri porušovaní prevádzkového poriadku pohrebiska informovať Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Humenné 



• vykonávať dezinfekciu domu smútku po každom  zosnulom  

Vybavenie Domu smútku: 

1. obradná miestnosť 
2. prípravná miestnosť pre cirkev 
3. chladiaci box na dočasné uloženie ľudských pozostatkov ( 1 miesto ) 
4. sociálne zariadenie 
5. katafalk na dočasné uloženie ľudských pozostatkov ( 1 miesto ) 
 

      Článok 3 
Rozsah služieb poskytovaných v Dome smútku 

 
Prevádzkovateľ poskytuje v Dome smútku služby: 
a) chladiace zariadenie (pre 1 telo) na dočasné uloženie ľudských pozostatkov, 
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s objednávateľom   pohrebu). 

 
Článok 4 

Správa Domu smútku 
 

                              Prevádzkovateľ zabezpečuje: 
a) správu Domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení, 
b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené   listom o  
prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom; ak ide  v súvislosti 
s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným súhlasom orgánu činného 
v trestnom konaní. 

 
2.  Dom smútku slúži na: 

a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom  zariadení, 
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov. 

3.   Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje objednávateľom  pohrebu. 
4.  Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu min. 2 hodiny pred začatím smútočného obradu  alebo 

podľa dohody s objednávateľom pohrebu. Hromadné návštevy Domu smútku sa stanovujú 
takto:  od 18:00 hod  do 20:00 hod. 

 
 

Článok 5 
Prevádzka pohrebiska 

 
1. Prevádzkovateľ je povinný: 
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 
b) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, 
c) zdržať sa  v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch                       
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
d) písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa má pohrebné miesto zrušiť, ak mu je  
známa jeho adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku, 
e) ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,   tleciu 
dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok; na základe tohto posudku upraviť 
prevádzkový poriadok pohrebiska. 
                   
2. Prevádzkovateľ je ďalej povinný: 
a) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku ako sú dom smútku a iné 
objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska, 



b) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku, 
c) starať sa o oplotenie pohrebiska, 
d) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 
e) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska. 
f) zriaďovať miesta na hroby, (“ďalej len  hrobové miesta”)  na cintoríne, ktorý spravuje 
a prevádzkuje, 
g) značiť hrobové miesta. 
 
3. Zodpovedá za  bežnú údržbu budovy Domu smútku a areálu,  cintorína, vrátane kosenia. 

 
4. Prostredníctvom pohrebných služieb, ktoré si zabezpečil objednávateľ  pohrebu vykonáva 
činnosti uvedené v § 18 cit. zákona, najmä:      
a) výkopové práce, 
b) pochovávanie, 
c) vykonanie exhumácie, 
d) správu a údržbu pohrebiska, 
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
f) vedenie evidencie, súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

 
5. Vymeriava miesta hrobov v súlade s čl. 10 tohto nariadenia. 
6. Pri nahlásení úmrtia poskytne v prípade potreby informácie pre zabezpečenie pohrebného auta, 

rakvy, vencov, kvetinovej výzdoby (firma esteem SR  s.r.o., 0908 341736 ). 
7. Upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť 

cintorína a vyžaduje nutné odstránenie nedostatkov (poškodené náhrobné kamene, rozpad 
betónových rámov a pod.). 

8. Umiestňuje do vývesnej skrinky  oznámenie o úmrtí spoluobčana, deň, hodinu a miesto pohrebu. 
9. Správca cintorína zodpovedá za uvedené povinnosti v plnom znení, môže si vytvoriť skupinu 

dobrovoľných  spolupracovníkov, ktorých poverí čiastkovými úlohami pri zabezpečení 
uvedených povinností, služby pozostalým budú individuálne dohodnuté s pozostalými. 

 
 

Článok 6 
Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 
1. Uzatvoriť nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom pohrebiska. 
2. Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto 

v stave zodpovedajúcemu zachovaniu  dôstojnosti hrobového miesta, čistiť uličky medzi hrobmi 
a odviesť prebytočnú zeminu na miesto určené správcom cintorína. 

 
3. Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej.   
4. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu resp. 

oprávnenú osobu, aby ich v primeranej lehote odstránil. 
5. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta: 

a) vysádzať a vyrubovať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska, 

b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, 
c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa, 
d) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených, 
e) vodiť psov na pohrebisko, 
f) robiť hluk na pohrebisku, 
g) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 
h) bicyklovať sa na pohrebisku. 



 
Článok 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní: 
a) na pohrebisku a v Dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť 

miesta, 
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému 

záujmu. 
 

2. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje: 
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa, 
b) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených, 
c) vodiť psov na pohrebisko, 
d) robiť hluk na pohrebisku, 
e) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 
f) bicyklovať sa na pohrebisku. 

 
Článok 8 

         Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu 
 

1. Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do 
spoločného hrobu  (napr. epidémie). 

2. Správa cintorína môže žiadať alebo so súhlasom toho kto má miesto pre hrob prepožičané dovoliť, 
aby pred uplynutím tlecej doby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie ľudské pozostatky ak je 
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej 
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m. 

3. Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a na miestnych 
cintorínoch. 

4.                                                                    Článok 9 
Tlecia doba 

 
1. Ľudské ostatky na cintoríne musia byť pochované do zeme, t. j. uložené v hrobe najmenej do 

uplynutia tlecej doby. So zreteľom na zloženie pôdy trvá tlecia doba  15 rokov. 
 
                                                                       Článok 10 

Stavby na pohrebisku 
 
1. Na vybavenie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas prevádzkovateľa 

cintorína. 
2. Pri vyhodnotení stavby musí sa stavebník riadiť úpravami prevádzkovateľa cintorína, najmä 

pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu. 
P r i t o m: 

a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy, 
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody, 
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch: 

- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm, 
- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm, 
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako tri roky, najmenej 50 x 100 cm. 

d/        hĺbka hrobu: 
- jednohrob – 160 cm 
- dvojhrob   - 220 cm 



 
 

3. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. 
4. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň 

okolia hrobu. 
5. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov. 
6. Dodržiavanie stanovených podmienok kontroluje osoba poverená obcou (správca cintorína). 
 
7. Zásady pri budovaní hrobov: 
    - výška obruby hrobov môže byť 50 cm, 
    - vonkajšia dĺžka obruby 285 cm, 
    - vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 150 cm, pre dvoj hroby 300 cm. 
Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu a odstrániť 
zvyšky materiálu. 
Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa  cintorína odpredávať  alebo  odstraňovať vybudované 
stavby. 

Týmito zásadami nie sú dotknuté podmienky čl. 8 tohto VZN ukladanie telesných pozostatkov do 
hrobu. 

 
Článok 11 

Užívanie hrobového miesta 
 

1. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého  uloženia 
rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na 
pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové 
miesto ešte na ďalšiu dobu. 

2. O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis 
nájomnej zmluvy. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto 
neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového 
poriadku pohrebiska. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak závažné okolnosti na pohrebisku 
znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu, sa pohrebisko zruší. 

5. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy    a výpoveď 
doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší. 

6. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný 
pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady. 

7.  Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným     
pomníkom alebo epitafnou doskou je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku 
a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska. 

8.  Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca 
vybudoval na vlastné náklady. 

9.  Prenájom hrobového miesta na cintoríne  pre občana, ktorý má trvalý pobyt v obci Radvaň nad 
Laborcom je vo výške  0,- € za jedno hrobové miesto na rok. Prenájom na cintoríne pre občana, 
/ pre rodákov z obce Radvaň nad Laborcom/ ktorý nemá trvalý pobyt v obci Radvaň nad 
Laborcom, môže byť len so súhlasom Obecného úradu v Radvani nad Laborcom, za jednorázový 
poplatok na základe zmluvy vo výške 100,- eur , uhradený dopredu na účet obce. 

10. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať situačný plán cintorína, viesť v ňom  evidenciu  
voľných miest a tento je k nahliadnutiu občanom pri cintorínoch, alebo na Obecnom úrade. 

11. Nikto nemá nárok na prenájom určitého miesta. V odôvodnených prípadoch prevádzkovateľ 
cintorína vyhovie tomu, kto pohreb objednáva. 



 
Objednávateľ má právo: 

- zriadiť na prepožičanom mieste hrob, 
- uložiť do hrobu ľudské ostatky alebo pozostatky, 
- upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu, nie však výsadbu vysokej 
zelene, kríkov a stromov). 

 
Článok 12 
Exhumácia 

 
1.  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť 

a) orgánov činných v trestnom konaní, 
b) objednávateľom pohrebu alebo, 
c) blízkej osoby ak objednávateľ pohrebu už nežije alebo ak objednávateľ pohrebu bola obec. 

2.  Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 
- posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Humenné, 
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska. 

3.  Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto exhumáciu požiadal a vykonáva ich pohrebná  služba, 
ktorá má na to oprávnenie. 

 
Článok  13 

Označovanie hrobov 
 

1.  Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené, 
b) dátum narodenia, 
c) dátum úmrtia. 

 
Článok 14 

Práce na pohrebisku 
 

1.  Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby, možno vykonávať len za písomne určených podmienok 
prevádzkovateľa. 

2.  Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb 
na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. 

3.  Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa 
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach, vyviezť z pohrebiska, a to na  vlastné 
náklady na miesto určené OÚ Radvaň nad Laborcom. V prípade znečistenia chodníkov a iných 
miest na cintoríne je povinný tieto očistiť. Na uvedené nedostatky upozorňuje správa cintorína. 

 
 
 
 

Článok 15 
Zrušenie pohrebiska 

 
1.  Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby       všetkých 
ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 

2.  Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby možno zrušiť len z týchto dôvodov: 
a) ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo 
kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy, 



b) z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy. 
3.  Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ: 
a) zabezpečí obrázkovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave príslušenstva tohto 
miesta; túto dokumentáciu prevádzkovateľ je povinný uchovávať po dobu existencie pohrebiska, 
b) odstrániť pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich v depozite na náklad 
nájomcu, 
c) opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný umiestniť na vyhradenom 
mieste na pohrebisku. 

 
Článok 16 

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 správy. 
2. Na pohrebisku kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno     ďalej 

pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie     zakázal, 
s navrhovaným spôsobom súhlasí. 

 
Článok 17 

Evidencia pohrebiska 
 

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá obsahuje: 
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, 
c) rodné číslo, 
d) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, 
e) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky boli uložené do hrobu          
alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
f) meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu – ak ide o fyzickú 
osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu – ak ide o právnickú osobu, 
g) dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
h) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy. 
 
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o: 

-zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
-zrušení pohrebiska,   
-skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo vojnový 

hrob. 
2.Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ. 
3.Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do archívu 
obce. 

 
 
 

Článok 18 
Vstup na pohrebisko 

 
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti celoročne bez časového obmedzenia.   

2.Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to 
v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie. 
3.Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám 
na bicykli a pod. 



4.Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to: 
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, 
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov          a inú 

úpravu hrobového miesta, 
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb. 

5.Okrem uvedených povinností, je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími       pokynmi 
prevádzkovateľa. 
    

Článok 19 
Správanie sa na pohrebisku 

 
1. Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä: 

a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania pri smútočných obradoch 
b) umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 

pochovaním, 
d) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi, 
e) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,     

 
2. Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané: 
 
1. a)poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovateľovi zaplatené, 

b)požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného 
zaradenia. 

3.Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa. 
4.Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný  odpad. 
5.Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to 
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru na iných hrobových miestach alebo 
vybavenosti pohrebiska. 
6.V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok 
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 
7.Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené 
obmedzovať ich priechodnosť. 
8.Na pohrebisko je zákaz vodenia psov a bicyklovania sa. 

 
Článok 20 

Spôsob nakladania s odpadkami 
 

1. V areáli cintorína je umiestnený jeden veľkoobjemový kontajner na drobný tuhý odpad (kahance, 
sviece, vence, nepotrebný stavebný materiál ). 

2. Odvoz odpadu zabezpečuje obec Radvaň nad Laborcom prostredníctvom oprávnenej firmy   
zaoberajúcej sa touto činnosťou . 
                                                                         Článok 21 

Sankcie 
 

1. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je 
priestupkom podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov až do výšky 33,- eur. 

2. Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, možno 
uložiť pokutu do 6638 € podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

Článok 22 



Priestupky 
 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie do 48 hodín, 
b) porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vyplývajúci 

z § 4 ods. 1 zákona č. 131/2010Z. z. o pohrebníctve, 
c) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu 

prevádzkovateľa pohrebiska. 
2. Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 664,- eur . Pri ukladaní pokuty sa prihliada 

na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia. 
3. Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá Úrad pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou. 
 

Článok 23 
Prechodné ustanovenia 

 
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované: 

a) 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 
splnené, 

b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového 
miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového 
miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu, 

c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby oprávnené 
z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale neboli im možné 
doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta a bolo len 
uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku. Tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom 
pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu, 

d) päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby, ktoré majú 
právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto 
miesta nie je známy. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm.  b), 
návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového 
miesta. 

3.  
Článok 24 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tento prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v obci                        
 Radvaň nad Laborcom dňa  26.3.2019  pod uznesením č. 3/2019 . Zmeny a doplnky tohto  
 Prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v obci Radvaň nad Laborcom. 

2. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť len Obecné zastupiteľstvo        
 v Radvani nad Laborcom. 
  
 
 
 
          

                                                                   Jana Svičinová       
                                                   starostka obce 


