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 Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta  na základe ust.§ 18 ods. 2 zákona č. 131/ 2010  

Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) v spojení s § 6 ods. 1 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, 

k to r ým   s ch va ľ u j e   

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
 

PRE POHREBI SKO  

MURÁNSKA HUTA  
 

 

 § 1  

Úvodné ustanovenia 

 

         Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Muránska Huta o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

na území obce Muránska Huta upravuje rozsah činnosti a služieb poskytovaných   na  pohrebisku, 

povinnosti  nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb, v súlade 

so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v súlade zo zákonom č. 455/191 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

§ 2 

                                                           Základné údaje o pohrebisku 

 

 

1. Pohrebisko sa nachádza na parcele číslo CKN 553 v katastrálnom území obce Muránska Huta.  

 

2. Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu.  

 

3. Na odpad je vyčlenený priestor na pozemku pohrebiska, kde sa nachádzajú kontajnery na  

    separovanie odpadu. 

 

4. Pohrebisko prevádzkuje obec Muránska Huta, prostredníctvom poverených zamestnancov obce.  

 

5. Identifikačné údaje:   Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Muránska Huta 

 

                                                       Sídlo: Obecný úrad č. 2, 049 01  Muráň 

 

                                                                            IČO:  00328553 

 

                                                   Telefón: 058/44 94 124 

                                                                                                                  

                       



 

 

                                                                         §  3 

                               Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska 

 

Obec Muránska Huta ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné služby 

 

 a)    výkopové práce súvisiace s pochovávaním a pochovávanie len výnimočne na žiadosť    

        pozostalých. 

 b)   dodávku vody 

 c)   vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 

 d)   správu  a údržbu pohrebiska  

 e)   správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 

 

 

Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku. 

 

 

 

                                                                       § 4 

                                           Povinnosti  prevádzkovateľa pohrebiska  

 
 Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

 

- viesť evidenciu pohrebiska, 

- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred 

pochovávaním, 

- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebných obradoch umožniť 

účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu 

- písomne informovať nájomcu o: 

                    -  skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 

                    -  dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa,                 

                       súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklým na pohrebisku, 

- ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu 

primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu. Na základe posudku následne 

upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

 

 

§ 5 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 
 

 

     Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a uložením do hrobu za úhradu prevedie 

prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom osôb na to určených, len na požiadanie príbuzných 

zosnulého. ( Príloha č. 2 – Povolenie k vstupu na pohrebisko ). 

 

     Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie 

ako 10 rokov 1,4 m 

- vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s hĺbením  hrobových jám vo vzťahu k výške spodnej vody 

a ku skutočnosti, že nedochádza k zamokreniu dna je zrejmé, že jej hladina je hlboko pod úrovňou 

stanovených hodnôt  



 

 

- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m 

- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 

1,2m. 

- Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať 

najmenej 20 rokov. 

- Na pohrebisku cintorín Muránska Huta  je možné pochovávať ľudské  pozostatky alebo ľudské 

ostatky uložením do hrobu, hrobky , urny.  

- Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle 

zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu  v urne na pohrebisku.  

 

 

§ 6 

Plán hrobových miest 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska  prenajíma hrobové ( alebo urnové ) miesto podľa schváleného 

plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto prevádzkového poriadku. 

 

 

§ 7 

Užívanie hrobového miesta 

 

(1) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na 

uloženie urny. 

 

(2) Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy 

prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie 

ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, 

nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak. 

 

(3) Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba 

blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu 

hrobového miesta.  

 

(4) Výška ročného nájomného za pohrebné miesto je 2,- eur.  

 

(5) Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje: 

          písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného. 

 

 

 

§ 8 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:  

a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku 

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 



 

 

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady 

d) udržiavať poriadok na pohrebisku  

e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta 

f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných   

hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov 

g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť ohrozená 

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.  

 

(2) K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už 

existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa 

pohrebiska.  

 

(3) Pri zhotovení  stavby podľa odseku 2 sa musí  stavebník riadiť platnými právnymi predpismi 

ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, 

rozmery, alebo druh použitého materiálu. Pritom: 

(4)  
    a, jedno hrob:   110 x 240 cm 
    b, dvoj hrob:                  210 x 240 cm 
    c, troj hrob:                  310 x 240 cm 
    d, detský hrob:   80 x 140 cm dieťa do 6 rokov 
    e, detský hrob:   90 x 200 cm dieťa nad 6 rokov do 14 rokov 
    f, urnové miesto:                 100x100 cm 

 

(5) Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť, a  

odstrániť stavebný materiál. 

 

(6) Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

(7) Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

(8) Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné, 

odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do 

zelene vysadenej prevádzkovateľom. 

 

(9) Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia. 

 

 
 

                                                                                       § 9 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska  

 

(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku 

primerane k piete miesta,  zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť 

obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané 

správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich 

príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska. 

 



 

 

(2) Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá. 

 

(3) V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod 

vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje. 

 

(4) V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových 

korčuliach. 

 

(5) Vstupovať do areálu  pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými 

prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska, a len po  určených komunikáciách. 

 

(6) Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom 

zabezpečené proti vzniku požiaru. 

 

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel 

obmedziť alebo celkom zakázať. 

 
 

                                                                             § 10 

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti. 

 

 

(1) Pohrebisko je verejnosti prístupné:  

 

-  v období od 1.11. do 31.3.: denne od 7:00 hod. do 17:00 hod. 

-  v období od 1.4. do 31.10. : denne od 7:00 hod. do 20:00 hod.  

             - v deň Pamiatky zosnulých, vrátane predchádzajúcej soboty a nedele: 

               od 7:00 hod  do 21:00 hod. 

 

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na  

pohrebisko. 

 

(3) Prístup na pohrebisko mimo stanovenej doby je možný po dohode s prevádzkovateľom. 

 

(4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 

 

 
 

 

 

                                                                            § 11 

Nakladanie s odpadmi na pohrebisku 

 

Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do nádob 

na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska.  
 



 

 

                                                                             § 12 

Tlecia doba 

 

Tlecia doba pre pohrebisko cintorínu Muránska Huta  je 20 rokov.  

 

 

 

 

§ 13 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska  

 

         Obec Muránska Huta, ako prevádzkovateľ pohrebiska, je povinná viesť evidenciu súvisiacu 

s prevádzkovaním pohrebiska podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

 

Evidenciu správca zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby.  

 

Vedú nasledovné evidencie: Evidencia hrobových miest – príloha č. 4 a)  

 

                                              Evidencia prevádzkovania pohrebiska – príloha č. 4 b) 

 

 

 

§ 14 

Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko. 

 

(1) Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah prác, ktoré má 

pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou. 

 

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby  vstup 

a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. 

 

(3) Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko za 

účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich podmienok:  

− obrady zabezpečované pohrebnou službou  musia byť v súlade s plánom obradov, ktorý 

vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení prevádzkovateľov 

pohrebných služieb, 

− prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť 

prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 12 hodín/dní pred zamýšľaným obradom, resp. 

zamýšľaným vstupom na pohrebisko, 

 

(4) V prípade realizácie pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov sú 

prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci povinný: 

- preukázať sa  prevádzkovateľovi  dokladmi  určenými zákonom 

- písomným  plnomocenstvom  udeleným obstarávateľom pohrebu 

- dodržiavať určenú  prevádzkovú dobu pohrebiska 

- pri  konaní  pohrebných  obradov  aj podmienky  dohodnuté s prevádzkovateľom 

 



 

 

(5) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odoprieť vstup prevádzkovateľom pohrebných služieb 

a ich zamestnancom, v prípade ak,  nespĺňajú podmienky podľa §14 tohto VZN. 

  

(6) Prevádzkovateľ pohrebnej služby uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené s jeho 

vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním a s tým súvisiacim 

použitím zariadení pohrebiska) v súlade s  cenníkom služieb, najneskôr do 10 dní od vstupu na 

pohrebisko alt. vopred. 

 

 

 

§ 15 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebiskách zodpovedá správca pohrebiska, ktorý sa postará  o  

to,  aby tento „ Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Muránska Huta “ bol 

      umiestnený – vyvesený na verejne prístupnom a vhodnom mieste na pohrebisku. 

 

2. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok, 

upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

 

3. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta. 

 

4. Neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku tvoria Prílohy č. 1, 2, 3, 4 a), 4b), 5 

 

5. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020.  
 

 

 

 

 

V Muránskej Hute  dňa 29.11.2019 

                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                         ______________________ 

                                                                                                               podpis starostu obce 

   Marian Szentandrássi  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

  

 

                                             Cenník obce Muránska Huta 
 

 
Cintorínske úkony: 

 
 

Prenájom hrobového miesta: 

 
Výška ročného nájomného za jedno hrobové miesto  =  2,00 € pri uzavretí nájomnej zmluvy na 10 rokov.  

  

 

Kopanie hrobu: 

 
1. Kopanie hrobu pre občanov s trvalým pobytom v obci vrátane uloženia truhly a zasypania hrobu 

zabezpečí na základe žiadosti pozostalého obec, za poplatok: 

 

Názov poplatku:  

                                                                                                      v lete               v zime     
    -   kopanie jedno hrobky                                                                               200,00 €               250,00 € 

    -   kopanie dvoj hrobky                                        400,00 €               500,00 € 

 

2. Kopanie hrobu pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci vrátane uloženia truhly a zasypania hrobu 

zabezpečí na žiadosť pozostalého obec, za poplatok: 

 

Názov poplatku:    

                                                                                                                          v lete               v zime     
       -   kopanie jedno hrobky                                                                           250,00 €                300,00 € 

       -   kopanie dvoj hrobky                                                                             500,00 €                600,00 € 

 

 

 

Spoločné poplatky: 
 

Názov poplatku:   

                                                                                                          v lete            v zime     
    -   Odstránenie hrobu:  

- obyčajný hrob (navŕšená zemina, jednoduchý kríž)                              60,00 €              80,00 € 

- betónový hrob s pomníkom           200,00 €            250,00 € 

 

    -   odkrytie a zakrytie jedno hrobky + prirážka za zeminu                               120,00 €            150,00 € 

 

    -   odkrytie a zakrytie dvoj hrobky + prirážka za zeminu                                 240,00 €            300,00 € 

 

    -   montáž povale  (hranoly , foršty – položenie, nie výroba)                                5,00 €                7,00 €    

    

    -   za vstup do areálu pri výstavbe hrobiek + použitie vody                             20,00 €               20,00 € 

        Jedno rázový  poplatok za celú výstavbu na pohrebisku 

 

    -  vynesenie rakvy do cintorína ( 4 nosiči ručne )                                               100,00 €            100,00 € 

     

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 

 

 

 Obec Muránska Huta 

 
                       Obecný úrad  Muránska Huta č. 2, 049 01 Muráň 1 

                           Povolenie k vstupu na pohrebisko 
 

 

 

 

 

 

Obec Muránska Huta povoľuje vstup motorového vozidla evidenčné číslo:............................. 

   na pohrebisko v obci Muránska Huta. 

Dôvod vstupu: ............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Dátum vstupu: .................................. 

 

V Muránskej Hute dňa: ............................. 
 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                             ......................................... 

                                                                                                              Podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

IČO:             IBAN:                                               TEL.                     E-MAIL 

00328553     SK53 0200 0000 0000 2522 2582    058/44 94 124      starosta@muranskahuta.sk 

 

mailto:starosta@muranskahuta.sk


 

 

Príloha č.3                 Plán hrobových miest obce Muránska Huta 

 

 



 

 

Príloha č. 4 a)                          Evidencia hrobových miest 

 

                             Pohrebisko Muránska Huta 

 

                                 Hrobové miesto číslo: 

 

                               Údaje o pochovanej osobe  

                                                                
 

Meno:                                                         .......................................................................... 

Priezvisko:                                                  ................................................................ .......... 

Dátum narodenia:                                       .......................................................................... 

Miesto narodenia:                                       ..................................................................... ..... 

Dátum úmrtia:                                            .......................................................................... 

Rodné číslo:                                               ................................................................... ....... 

Dátum pochovania (uloženia do hrobu):   ...........................................................................  

Hĺbka uloženia do hrobu:                           ..........................................................................  

Záznam o nebezpečnej chorobe:                .......................................................................... 

Údaje o pochovaní potrateného                   

ľudského plodu alebo predčasne 

odňatého ľudského plodu:                         .......................................................................... 

 

 

 

 

Údaje o nájomcovi hrobového miesta 

 

 
Meno:                                                        ................................................................ ........... 

Priezvisko:                                                ........................................................................... 

Rodné číslo:                                              ................................................................... ........ 

Trvalé bydlisko:                                        ........................................................................... 

Dátum uzavretia nájomnej zmluvy:          ...........................................................................  

Údaje o zmene nájomcu:                           ........................................................................... 

Údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy 

a dátum jej ukončenia:                               ........................................................................... 

Skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo        

Pohrebisko, chránené ako národná                                                                                    

kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť,                                                                               

alebo vojnový hrob:                                 ............................................................................ 
 

 



 

 

 

Príloha č. 4 b)      

 

Evidencia prevádzkovania pohrebiska 

 

Pohrebisko Muránska Huta 

 
 

 

 

Zákaz pochovávania: 

 

Kto vydal: ...................................................................... ...................................................... 

 

Kedy: .......................................................................................... ......................................... 

 

Doba jeho trvania: ............................................................................................................... 

 

Dôvod: .......................................................................... ...................................................... 

 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

Zrušenie pohrebiska: 

 

Kto nariadil: .........................................................................................................................  

 

Kedy: ....................................................................................................................... ............ 

 

Dôvod: ................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

     



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


