Obec Baloň v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a v súlade s § 19 zákona č.470/2005 o pohrebníctve
vydáva pre územie obce Baloň toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o pohrebníctve
Čl. I.
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Obce Baloň upravuje správu a prevádzkovanie
pohrebiska na území obce Baloň.
Čl. II.
Rozsah platnosti
1. Toto VZN sa vzťahuje na pohrebisko nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Baloň . Pohrebisko
v k.ú. Baloň sa nachádza na parc.č. 317/1 a 317/2, súčasťou ktorého je aj dom smútku .
2. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Baloň.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Prevádzkový poriadok bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede,
dňa 26.08.2008, č.sp.: RH/2008/01370/004-BF.
.

Čl. III.
Základné pojmy
1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3. Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie
spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len popol) rozptylom na rozptylovej
lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uložením urny s popolom na pohrebisku, popol sa
môže uložiť aj na inom mieste.
4. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
5. Verejné pohrebisko /ďalej len pohrebisko/ je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a
vsypová lúka.
6. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo miesto na
uloženie urny.
7. Konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú.
8. Exhumácia je vyňatie ľudských pozostatkov z hrobu.

Čl. IV.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami alebo ostatkami.
1. Ľudské pozostatky sa musia pochovať.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa bude zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou sa uložia len do
konečnej rakvy. Lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho tela oznámi úradu, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.
4. S ľudskými pozostatkami a ostatkami sa bude zaobchádzať spôsobom dôstojným, aby sa nedotýkalo
etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
5. Postup pri úmrtí v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, alebo sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately upravuje ust. § 5 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
6. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7
dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, ak k úmrtiu došlo na území obce.
7. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, pochovajú sa do 96 hodín od úmrtia, nie
však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtvy sa môže pochovať ihneď. Ľudské
pozostatky uložené v chladiacom zariadení sa pochovajú do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov
uvedených v § 8 ods.3 písm. h zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená
v trestnom konaní, ľudské pozostatky sa pochovajú za podmienok uvedených v osobitnom predpise
(§115 Trestného poriadku).
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8. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec bezodkladne oznámi jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných
vecí SR alebo príslušnej diplomatickej misie, alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym
príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí
SR alebo príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym
príslušníkom oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie
na území SR, obec ľudské pozostatky pochová.

Čl. V.
Zriadenie pohrebiska
1. Obec má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území.
2. Pohrebisko v k.ú. Baloň má vybudovaný dom smútku, v ktorom sú chladiace zariadenia na uloženie
ľudských pozostatkov.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len úrad) má v územnom konaní o zriadení pohrebiska
postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane zdravia.
4. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné
povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu ( §39a ods.3 písm.b) z.č. 50/1976 ).
5. Ochranné pásmo pohrebiska je 50m, v ochrannom pásme sa nebudú povoľovať ani umiestňovať
budovy.
Čl. VI.
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a/ správu a údržbu pohrebiska
b/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
c/ údržbu prevádzkových objektov
d./ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

Čl. VII.
Prevádzkový poriadok pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) Prevádzkové podmienky,
b) Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činností, potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
c) Evidenciu pohrebiska,
d) Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov dĺžku tlecej doby
e) Zákaz pochovávania
f) Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
g) Výpoveď nájomnej zmluvy
h) Zrušenie pohrebiska
i) Odborná spôsobilosť
j) Úprava a pohrebné práce na cintoríne
k) Povinnosti návštevníkov
l) Režim údržby čistoty a dezinfekcie pri sanitách
m) Spôsob nakladania s odpadmi
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
4. Zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska odsúhlasuje obecného zastupiteľstvo obce a úrad.

Čl. VIII.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska:
a/ prevádzkuje pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b/ vedie evidenciu hrobových miest podľa článku IX. tohto VZN.
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c/ umožní prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním
d/ zdrží sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožní účasť cirkvi
a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
e/ písomne informuje nájomcu o
1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto
informáciu zverejní na mieste obvyklom na pohrebisku,
f/ ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺži a na tento účel si vyžiada posudok úradu.

Čl. IX.
Evidencie pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest obsahuje:
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b/ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c/ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
d/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e/ meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú
osobu / obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu /,
f/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g/ údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o:
a/ zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b/ zrušení pohrebiska,
c/ skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
podľa osobitného predpisu (§2 ods.3 a § 14 ods.4 Z.č.49/2001 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu),
alebo či ide o vojnový hrob.
Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu obce.
Čl. X.
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy .
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenechá za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú, nebude vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten
z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4. Pri prvom prenájme hrobového miesta prevádzkovateľ pohrebiska prenájme miesto na 10 rokov za
nájomné podľa platného cenníka v čase, keď sa uzavrela nájomná zmluva.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
6. Nájomné vyberá na základe nájomnej zmluvy správca pohrebiska . Nájomné je príjmom obce.
7. Právo na užívanie hrobového miesta vznikne:
 tomu, komu bolo prvýkrát prenajaté a pri úmrtí nájomcu prechádza na osoby jemu blízke
 prevodom práv prenájmu na osoby iné ako na osoby blízke, pričom zaniká doterajší nájom bez
nároku na vrátenie poplatkov
8. Právo na miesto sa preukáže :
a) u starších prenájmov - podľa záznamov v evidencii / evidenčné knihy/.
b) pri nových prenájmoch - nájomnou zmluvou.
9. Výška nájomného je upravená v prílohe č.1 tohto VZN .
10. Výška poplatkov za kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy je stanovená pohrebnou službou, ktorú si vyberie obstarávateľ
pohrebu.
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Čl. XI.
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b/ sa pohrebisko zruší
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2. Prevádzkovateľ pohrebiska písomne upozorní na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručí
najmenej tri mesiace predo dňom,
a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
3. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.1 písm. c) a
nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo
hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska
predá na dražbe ( z.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách ).
5. Keď prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.1 písm. c) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ
pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné
uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska predá na dražbe.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska bude postupovať podľa odseku 4, zabezpečí obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
7. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu rozhodli, že
majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodne obec Všeobecne záväzným
nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 26 ods.6 zákona č.470/2005 Z.z..
Čl. XII.
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko môže zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov, uložených na pohrebisku v zmysle § 26 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
2. Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby, uvedenej v ods.1 obec zruší len z dôvodov uvedených v § 23
ods.1 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu
príslušného orgánu štátnej správy.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, zabezpečí a uhradí exhumácie a preloženie ľudských ostatkov,
hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na inom pohrebisku.
4. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby zhromaždí a pochová ich na inom pohrebisku ten,
v koho záujme sa pohrebisko zrušilo,
5. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa zrušia len po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú
kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodnosti obce, sa zruši len po
predchádzajúcom súhlase obce.
6. Zrušenie vojnových hrobov upravuje zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
7. Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak by bol prevádzkovateľ pohrebiska
iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci.

Čl. XIII.
Odborná spôsobilosť
1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
2. Odborná spôsobilosť sa preukáže osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa zákona č.470/2005
Z.z. o pohrebníctve.
3. Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali kvalifikáciu v štátoch EÚ a dohody Európskeho
hospodárskeho priestoru.
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Čl. XIV.
Otváracia doba pohrebiska
Pohrebisko je prístupné verejnosti
1.
v mesiacoch
január, február, marec, október, november, december
apríl, máj, jún, júl, august, september
2.
v období od 25.októbra do 3.novembra

denne od 7.00 do 18.00 hod.
denne od 7.00 do 20.00 hod.
denne od 7.00 do 22.00 hod.

Čl. XV.
Dozor
1. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto VZN vykonáva úrad. Pri vykonávaní dozoru
postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
Čl. XVI.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie
b) porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
c) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia
prevádzkovateľa pohrebiska

a

súhlasu

2. Za priestupok uvedený v ods. 1 možno uložiť pokutu podľa § 30 ods. 2 zákona č.470/2005 Z.z.
o pohrebníctve.
3. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva a sankcie za ne ukladá úrad. Pokuty sú príjmom štátneho
rozpočtu.
4. Iné správne delikty určuje § 31 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Čl. XVII.
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.
Čl. XVIII.
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 sú splnené,
b) 1 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) 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych
vzťahov, týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie,
že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom
na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,
d) 5 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 hrobového miesta nie
je známy.

2.

Šírka ochranného pásma pohrebiska 50 m sa nevyžaduje pre pohrebiská, zriadené pred nadobudnutím
účinnosti zákona č.470/2005 o pohrebníctve.
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Čl. XIX.
Právoplatnosť a účinnosť
1. Všeobecne
záväzné
nariadenie
bolo
schválené
Baloni dňa 01.10.2009, uznesením č. 18/2009-B/2
.
2. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli .

Obecným

zastupiteľstvom

Matus Frigyes
Starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ dňa 09.09.2009
Toto VZN bolo schválené v OZ dňa 01.10.2009
VZN vyvesené na úradnej tabuli po schválení v OZ dňa 2.10.2009
VZN nadobudlo účinnosť dňa 17.10.2009

v
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Cenník služieb
určený na pohrebisko na území obce Baloň
A. Zapožičanie obradnej siene
/zahrňuje spotrebu energie, použitie chladiaceho zariadenia, vykonanie menších
stavebných úprav ..............................................................................
3,50 €

B. Nájomné za hrobové miesta /zahrňuje služby vykonané na pohrebisku – dodávku
vody, elektrickej energie, úpravu chodníkov, zelene, informačných tabúľ, vedenie evidencie

Nájom za hrobové miesto - jednohrob ................................................
Nájom za hrobové miesto – dvojhrob ..................................................
Nájom za hrobové miesto – trojhrob /2+1 hrob/ ..................................
Nájom za hrobové miesto – štvorhrob /2+2/..........................................
Nájom za hrobové miesto – detský hrob ..............................................

0,70 €/rok
1.00 €/rok
1,70 €/rok
2,00 €/rok
0,50 €/rok

C. Práce na pohrebisku
Práce na pohrebisku, za užívanie elektrického vedenia, vodovodu /na stavebné účely/

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

Tento cenník bol schválený dňa 1.10.2009, platný od 17.10.2009

Vyvesené: 2.10.2009
Zvesené: 16.10.2009

6,50 €/deň

