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Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľké Kapušany č. 138/2017
o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o pohrebníctve“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 1
Účel úpravy
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len “nariadenie“), ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
(ďalej len „prevádzkový poriadok“) na území mesta Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“)
(Príloha 1 a 2), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia.
Čl. 2
Miesto uloženia prevádzkového poriadku
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území mesta bude uložený v sídle
technických služieb mesta, zverejnený na internetovej stránke mesta a vyvesený na trvalo
prístupnom mieste na pohrebiskách v správe mesta.
Čl. 3
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1)

Týmto nariadením sa v plnom rozsahu ruší „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké
Kapušany č. 106/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké
Kapušany“.

2) Toto nariadenie bolo schválené dňa 26.4.2017 Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých
Kapušanoch a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľké
Kapušany, tj. 12.5.20017.

Mgr. Peter Petrikán v. r.
primátor mesta

Príloha č. 1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu č 138/2017
o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany

Prevádzkový poriadok
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
1. Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 138/2017 mesta Veľké Kapušany
o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany (ďalej len
„prevádzkový poriadok“) upravuje pôsobnosť mesta Veľké Kapušany ako prevádzkovateľa
pohrebísk nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Veľké Kapušany (ďalej len
„prevádzkovateľ“), práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami a s prevádzkovaním pohrebísk a návštevníkov pohrebísk.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku v meste Veľké Kapušany,
b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a domu smútku,
d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
f) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“),
g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona
o pohrebníctve,
h) spôsob nakladania s odpadmi,
i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
j) cenník služieb (príloh č. 2).
Čl. II.
Zriadenie pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Verejné pohrebiská vo Veľkých Kapušanoch sú zriadené v súlade s § 15 zákona
o pohrebníctve.
2) Zriaďovateľom je Mesto Veľké Kapušany.
3) Mesto Veľké Kapušany vo svojom katastrálnom území má zriadené tri pohrebiská:
a) na sídl. L. N. Tolstého,
b) na Vojanskej ulici,
c) na Veškovskej ulici.
4) Prevádzkovateľom verejných pohrebísk je Mesto Veľké Kapušany so sídlom na sídl.
L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO 00332038.
5) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
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d) správu pohrebísk a Domov smútku vo Veľkých Kapušanoch,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách.
Čl. III.
Doba sprístupnenia pohrebísk verejnosti
1) Pohrebiská v meste Veľké Kapušany je prístupné verejnosti:
 od 16. apríla do 15. októbra: denne 08.00 hod. - 20.00 hod.,
 od 16. októbra do 15. apríla: denne 08.00 - 18.00 hod.
2) Počas dní Pamiatky zosnulých a vianočných sviatkov je pohrebisko otvorené do 22.00 hod.
3) Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
Čl. IV.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať
písomnú formu.
2) Za prenajatie miesta na pohrebisku je povinný nájomca zaplatiť nájomné podľa cenníka
tohto prevádzkového poriadku. Nájomné sa platí spravidla na 10 rokov dopredu. Po
uplynutí tlecej doby je možné zaplatiť i na dobu kratšiu ako 10 rokov.
3) 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) zvädnuté kvety, znehodnotené vence a ozdoby iného druhu odniesť do kontajnera.
h) stromy a kríky na pohrebisku je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa a
na mieste ním určenom.
4) Pri zistení nedostatkov v starostlivosti o prenajaté miesto vyzve prevádzkovateľ nájomcu,
aby ich v stanovenej lehote odstránil.
Čl. V.
Povinnosti návštevníka pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok,
zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2) V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto
miest je na pohrebiskách a v dome smútku zakázané správať sa hlučne a nedôstojne,
fajčiť, odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (veľkokapacitných kontajnerov),
vodiť psov, poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorínov,
poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín, jazdiť na bicykloch či
kolieskových korčuliach, umiestňovanie ponúk a reklám.
3) Vjazd na cintorín motorovým vozidlom je povolený len v prípadoch:
a) v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu),
b) pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou,
c) pri zabezpečovaní údržby pohrebiska a domu smútku,
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d) za účelom vývozu kontajnerov a odpadkových košov,
e) v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.
Čl. VI.
Ukladanie telesných pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu
1) Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu (napr. pri epidémii).
2) 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 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.
3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
4) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie pozostatky, ak je
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
4) Do hrobky je možno uložiť i viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Čl. VII.
Plán hrobových miest
1) Pohrebisko mesta Veľké Kapušany je rozdelené na sektory podľa plánu pohrebiska.
2) Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v pláne pohrebiska. Plán hrobových miest musí
byť zverejnený na informačnej tabuli na cintoríne.
Čl. VIII.
Spôsob vedenia evidencie pohrebísk
1) Evidencia pohrebísk je vedená:
a) v digitálnej forme prostredníctvom softwaru „EXCO-HN Správa cintorína 1.5“,
b) v papierovej forme:
1. list o prehliadke mŕtveho,
2. štatistické hlásenie o úmrtí,
3. nájom hrobových miest.
Čl. IX.
Uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania
zosnulého, vysloveného za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Urnu s
popolom možno uložiť do hrobu a do miest na uloženie urny v rámci ostatných častí
pohrebísk. Urnu možno umiestniť aj pri náhrobku, musí však byť uložená vo zvláštnej skrinke
a pripevnená.
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Čl. X.
Tlecia doba
1) Tlecia doba na pohrebiskách mesta Veľké Kapušany je 10 rokov.
2) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa
primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.
Čl. XI.
Stavby na pohrebisku
1) Pri vybudovaní akejkoľvek stavby – náhrobného pomníka, hrobky, urnového miesta na
pohrebisku alebo úpravy už jestvujúcej stavby je potrebný súhlas prevádzkovateľa.
2) Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami:
a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy,
b) dodržať rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu
a šírku uličiek podľa plánu
c) hrobových miest, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto cintorínskeho poriadku.
d) predné a zadné hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.
3) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva
nájomca sám.
4) Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným
súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
5) 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.
6) Odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby nie je prípustné bez vedomia
prevádzkovateľa pohrebiska.
7) Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska je prísne zakázané.
Čl. XII.
Práce na pohrebisku
1) Vysádzanie, ošetrovanie a výruby stromov a kríkov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom
dbá na to aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu hrobov.
2) O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje mesto Veľké Kapušany v
zmysle platných predpisov.
3) Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto lavičky môžu všetci
návštevníci cintorínov.
4) Práce na pohrebisku (vykopanie hrobu a zasypanie hrobu) vykonávajú zmluvní
zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska na to určení, alebo iné, na to určené osoby so
súhlasom prevádzkovateľa.
5) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné v čase ako je
to uvedené v Čl. III tohto prevádzkového poriadku. Na vstup na pohrebisko je potrebný
súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
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Čl. XIII.
Nakladanie s odpadmi
1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a
návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.
2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3) Stavebník je povinný v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké
Kapušany1 stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.
Čl. XIV.
Pohrebná služba
1) Prevádzkovateľ pohrebiska prevádzkuje pohrebnú službu.
2) Pohrebná služba je povinná riadiť sa prevádzkovým poriadkom.
3) Pochovanie vykonáva pohrebná služba podľa objednávky obstarávateľa pohrebu alebo iné,
na to pohrebnou službou splnomocnené osoby.
Čl. XV.
Cenník služieb
Cenník služieb je uvedený v prílohe č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Veľké
Kapušany o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany.
Čl. XVI.
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
a) hlavný kontrolór,
b) poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch v rozsahu svojich
právomocí daných zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
c) poverení zamestnanci Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach.

Mgr. Peter Petrikán
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 134/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Veľké Kapušany
1
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