VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 1/2005
o pohrebisku na území MČ Bratislava - Jarovce

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Jarovce na základe ust. § 4 ods. 3
písm. e) a f) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), s použitím ust. § 11 ods. 4 písm.
g) zákona o obecnom zriadení a ustanovení vyhlášky MZ SSR č. 46/1985 Zb.
o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva
všeobecné záväzné nariadenie
na území MČ – Bratislava - Jarovce
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich
spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú,
aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským
vzťahom ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.
Ustanovenie Ustanovenia tohto „Poriadku“ Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN)
je sú záväzné pre správcu a prevádzkovateľa pohrebísk, pre obstarávateľov pohrebných
úkonov, objednávateľov služieb a pre návštevníkov pohrebísk vrátane osôb
a podnikateľských subjektov, ktorí na pohrebiskách vykonávajú svoju prácu.

Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento poriadok platí pre pohrebisko v MČ - Jarovce spravované MÚ v Bratislave –
Jarovciach.

Čl. 3
Správa pohrebiska
1. Pohrebisko zriaďuje MČ so súhlasom okresného hygienika.
2. Správu pohrebiska zabezpečuje MČ Bratislava - Jarovce prostredníctvom Miestneho
úradu Jarovce ako správcom správca cintorína tak, aby boli zabezpečené komplexné
služby podľa požiadaviek obyvateľov za účelom zvýšenia úrovne pohrebných služieb
a dôstojnosti pohrebov.
3. MČ je povinná sa starať o celkový vzhľad pohrebiska, najmä o výsadbu zelene a jej
pravidelnú údržbu, úpravu ciest, zabezpečovanie čistoty, udržiavanie účelových
zariadení (domy smútku, inžinierske siete) a vykonávať dozor.

Čl. 4
Pochovávanie
1. Na pohrebisku možno uložiť telesné pozostatky a urny zosnulých:
a) ktorí mali v MČ Bratislava – Jarovce v čase úmrtia trvalý pobyt minimálne 15.
rokov a majú prepožičané hrobové miesto
b) ktorí mali v MČ Bratislava – Jarovce v čase úmrtia trvalý pobyt minimálne 15.
rokov, sú pôvodom a rodom z MČ a nemajú hrobové miesto – v takomto prípade
sa nové hrobové miesto spoplatňuje sumou 2.000,- Sk 10.000,- Sk
c) ktorí mali v MČ Bratislava – Jarovce v čase úmrtia trvalý pobyt menej ako 15.
rokov a nemajú hrobové miesto – v takomto prípade sa nové hrobové miesto
spoplatňuje sumou 10.000,- Sk
d) ktorí sú pôvodom a rodom z MČ Bratislava – Jarovce a majú hrobové miesto
e) ktorí sú pôvodom a rodom z MČ Bratislava – Jarovce a nemajú hrobové miesto,
v takomto prípade sa nové hrobové miesto spoplatňuje sumou 5.000,- Sk
f) na ktorých zmluvne prechádza užívanie prepožičaného hrobového miesta
existujúceho hrobu po blízkych osobách, predkoch a rodinných príslušníkoch
Poplatok v bode b), c) a e), je za jedno hrobové miesto.
2. Ročný poplatok za prepožičanie hrobového miesta sa uhrádza na 10 rokov vopred:
a) za jeden hrob – 100,- Sk
b) za dvojhrob – 200,- Sk
c) za detský hrob – 50,- Sk
d) za urnu a epitafnú dosku – 100,- Sk
3. Mŕtvi sa dočasne ukladajú v domoch smútku Zosnulý sa uloží v dome smútku v MČ
najskôr 8 hodín pred uskutočnením pohrebu. Telo osoby zomretej mimo
zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku najneskôr do 8
hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení
pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu.
Do 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22. a 6. hodinou. Zabezpečenie povolenia
k pohrebu a prevoz mŕtveho zosnulého zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
4. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín
od úmrtia. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve, ak ide
o súdnu pitvu, možno mŕtveho pochovať iba so súhlasom prokurátora alebo
vyšetrovateľa.
5. Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením, ak dôležitý všeobecný záujem
nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas okresný hygienik. Výnimočne
možno rakvu uložiť s telom mŕtveho zosnulého do hrobky vybudovanej so súhlasom
správcu pohrebiska. Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách.
6. Poplatky za prepožičanie domu smútku a pohrebné služby:
- použitie Obradnej siene domu smútku
200 Sk
- použitie chladiaceho zariadenia
100 Sk
- použitie katafalku
50 Sk
- reprodukovaná hudba
50 Sk
- za vykopanie a úpravu hrobu
1 500 Sk
7. Poplatky je povinný zaplatiť obstarávateľ pohrebu najneskôr do 24 hodín od
uskutočnenia pohrebu. Náklady na pohreb osamelých zosnulých, ktorí nemajú
žiadnych príbuzných znáša MČ.
8. Úhrada poplatkov určených v bodoch 1., 2. a 6. tohoto článku sa až do odvolania
nevykonáva. Zmena rozhodnutia o úhrade poplatkov sa uskutoční uznesením
Miestneho zastupiteľstva MČ.

Čl. 5
Rozdelenie pohrebiska
Pohrebisko je rozdelené na jednotlivé časti:
- miesta na hroby
- miesta na urny
Ich usporiadanie na pohrebisku znázorňuje situačný plán, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.

Čl. 6
Zriadenie práva na dočasné užívanie miesta na pohrebisku
1. Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto pre hrob na tleciu dobu a miesto pre
urnu na dobu 10 rokov od prvého uloženia zosnulého. Na hrobové miesto je
vystavené “užívacie právo na hrob“.
2. Ak to pomery pohrebiska umožňujú, je správa pohrebiska povinná prepožičať miesto
ešte na ďalšiu dobu; v opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých,
ktorým doteraz bolo miesto pre zosnulých prepožičané.
3. Správa pohrebiska má k dispozícii situačný plán, na ktorom sú znázornené obsadené
a voľné miesta na pochovávanie, ktorý je na požiadanie povinná predložiť
objednávateľovi pohrebu k nahliadnutiu.
4. Nik nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Správa pohrebiska je však povinná
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva.
5. Prepožičaním vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvý krát
prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke. Dohody oprávneného o prevode
práva na miesto s treťou osobou nie sú pre správu pohrebiska záväzné.
6. O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná zmluva medzi správou pohrebiska
a objednávateľom, na základe ktorej má objednávateľ právo:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob
- uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky
- upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny a pod.)
1. Právo na miesto sa preukazuje:
- v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska, alebo potvrdenkou
o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, resp. iným hodnoverný
dokladom alebo svedecky.
- v nových prípadoch písomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení poplatku
2. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu dobu; aj
v týchto prípadoch je potrebná písomná zmluva.
7. Tleciu dobu určuje štátny okresný hygienik podľa § 47/66 Zb. Táto doba však nesmie
byť kratšia ako 10 rokov.

Čl. 7
Ukladanie tiel do hrobu
1. Mŕtvi sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (epidémia)
2. Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto pre
hrob prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní,
prípadne aj iné blízke osoby; pokiaľ však neuplynula tlecia doba, treba na to súhlas
štátneho okresného hygienika.

Čl. 8
Exhumácia a pitva
1. Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo zosnulého vyňať zo zeme (exhumovať) len
na pokyn príslušného okresného hygienika a rozhodnutím príslušného súdu a to za
prítomnosti správy pohrebiska. Ustanovenie trestného poriadku o exhumácii zostáva
nedotknuté.
2. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne vo zvlášť
závažných dôvodoch a to len vtedy, ak sa najbližší príbuzní o nej dohodli, k čomu je
potrebný súhlas krajského hygienika.
3. Telá zosnulých počas karantény sa nesmú spravidla exhumovať pred uplynutím 2
rokov od pohrebu. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
4. Prepravu zosnulých u ktorých nebola nariadená pitva a prepravu zosnulých po pitve
zabezpečuje a náklady znáša obstarávateľ pohrebu.

Čl. 9
Uskladnenie spopolnených pozostatkov
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú v zásade podľa priania zosnulého za jeho života,
prípadne podľa objednávateľa pohrebu v urne na určenom mieste.
2. Správa pohrebiska môže dať na základe písomnej žiadosti súhlas na pripevnenie
urny k náhrobku, resp. na jej zakopanie do hrobu.

Čl. 10
Stavby na pohrebisku
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej stavby
(hrobu, náhrobku, rámu, lavičky atď.) treba predchádzajúci súhlas správy pohrebiska. Pri
vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi správcu pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery:
Pri tom musia byť dodržané nasledovné zásady:
1. Označenie hrobov:
Základné označenie je drevený kríž, ktorý sa osadí v záhlaví hrobového miesta a to
bezprostredne po pochovaní. Na kríži musia byť uvedené:
a) meno a priezvisko
b) rok narodenia
c) rok úmrtia
Kríž môže byť nahradený aj drevenou tvarovacou doskou.
d) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť
dimenzované na únosnosť pôdy ( max. šírka steny 20 cm)
e) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody
f) rozmery hrobu:
výkop: dĺžka hrobu: 210 cm
šírka hrobu: 80 cm
hĺbka hrobu: 160 cm pre jedného zomrelého
200 cm pre prípadného ďalšieho zomrelého
Ak má rakva nadmernú veľkosť, dĺžka hrobu na to prihliada.
Vonkajšie rozmery: Hrobové miesto na uloženie rakvy s telesnými pozostatkami sú
100 x 200 cm.
g) vrstva hliny na pokrytie rakvy v hrobe musí byť hrubá najmenej 140 cm so
zreteľom na úroveň okolia hrobu

h) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými
a zadnými hranami susedných rámov
i) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať
j) uličky medzi hrobmi musia byť široké najmenej 30cm
k) uličky medzi jednotlivými radmi hrobov musia byť široké najmenej 70 cm
2. Rozmery urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými telesnými pozostatkami
zomrelého sú 50 x 50 cm.
- v prípade urnovej steny 30 x 25 cm
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál. Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať
alebo odstraňovať vybudované stavby. Bez písomného súhlasu nie je povolené vynášať
z pohrebiska časti náhrobkov, hrobovú ozdobu. Príprava betónovej zmesi pre stavbu
základov môže byť vykonaná iba na vyhradenom mieste pre tento účel (nie na chodníkoch
a iných voľných priestoroch) v areáli pohrebiska. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať
len na základe písomného súhlasu správy pohrebiska. Táto môže určiť rozmery i tvar lavičky,
prípadne spôsob ich upevnenia, tak, aby nebránili prechodu medzi hrobmi a nenarúšali
vzhľad pohrebiska. Všetky lavičky vybudované na pohrebisku môžu voľne užívať všetci
návštevníci pohrebiska.

Čl. 11
Stromy a kry
Stromy a kry možno vysádzať na prepožičaných miestach len na základe písomného
súhlasu správy pohrebiska. Táto môže nepovolenú výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za
vhodné odstrániť.

Čl. 12
Práce na pohrebisku
1. Telá na pohrebisku smú do hrobu ukladať len osoby určené správou pohrebiska. Vo
výnimočných prípadoch môže správa pohrebiska povoliť aby zosnulého uložila do
hrobu iná osoba. Spopolnené pozostatky v urne môžu s povolením správy
pohrebiska uložiť na prepožičané miesto aj iné osoby.
2. Výkopové práce môžu vykonávať len osoby určené správou pohrebiska, resp. na
základe súhlasu správy pohrebiska.
3. Jednoduché práce potrebné na prepožičaných miestach k udržovaniu a skrášľovaniu
hrobov a ich okolie, vykonávajú pozostalí zosnulých alebo im blízke osoby. Správa
pohrebiska môže tieto práce robiť vlastnými zamestnancami na objednávku a na
náklady žiadateľa.

Čl. 13
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej miere odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa
adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa
pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa

môže so správou pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prepožičaného
miesta.

Čl. 14
Rozsvecovanie svetiel
1. Svetlá možno na pohrebisku rozsvecovať len ak sú umiestnené vo svietidlách
a počas prítomnosti návštevníka pri hrobe.
2. Správa pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel
obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 15
Zánik práva na prepožičané miesto,
zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Užívacie miesto na prepožičané miesto zanikne ak:
a) uplynie doba na ktorú bolo miesto prepožičané a nie je zaplatený poplatok na
ďalšiu dobu pred uplynutím lehoty
b) pohrebisko alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená,
resp. uzatvorená
c) prepožičané miesto, prístupové cesty a okolie hrobu nie je na dlhšiu dobu
udržiavané v dobrom stave
d) kapacita pohrebiska neumožňuje prepožičanie miesta na ďalšiu dobu.
Správa cintorína je povinná najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť
oprávneného na tieto skutočnosti. Ak nie je známa adresa oprávneného upozorní na
tieto skutočnosti správa pohrebiska verejnou vyhláškou.
2. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správa pohrebiska vyzve oprávneného
písomne alebo verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy
a pod.. Ak oprávnený v určenej lehote nevyhovie, správa pohrebiska odstráni
náhrobky, rámy a pod. a uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí 1 roku od
zániku práva naloží správa pohrebiska s takýmito predmetmi, ak sa oprávnený o ne
neprihlásil tak ako s vecami opustenými.
3. Hroby a urny o ktorých rozhodol Pamiatkový ústav, že majú kultúrnu hodnotu alebo
historický význam nemú byť s výnimkou zrušenia pohrebiska odstránené ani po
uplynutí doby na ktorú bolo miesto prepožičané.
4. Pozostatky a urny po zániku práva na prepožičané miesto sa buď ponechajú na
doterajšom mieste, alebo popol sa zmieša so zemou.
5. Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto správa pohrebiska:
a) zabezpečí obrazovú dokumentáciu a spíše záznam o stave hrobového
miesta, táto evidencia sa uchováva po dobu existencie pohrebiska
b) opustené, historicky cenné pomníky je správa povinná umiestniť na
vyhradenom mieste na pohrebisku.

Čl. 16
Prevod užívacieho práva k hrobovému miestu
1. Prevod užívacieho práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže
vykonať oprávnená osoba v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po
podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží
oprávnená osoba správe pohrebiska na založenie do evidencie.

2. Na základe dohody podľa odseku 1 vydá správa pohrebiska novej oprávnenej osobe
potvrdenie o prepožičaní hrobového miesta na zaplatenú dobu prepožičania.

Čl. 17
Správanie sa na pohrebisku
a sankcie za ich porušenie
1. Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa primerane piete miesta. Zakazuje sa
na pohrebisku fajčiť, zahadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, jazdiť na
mopedoch, bicykloch, poškodzovať hroby, náhrobné kamene atď.
2. Odpadky a podobné predmety (suché kytice, suché vence) sa môžu odkladať len na
vyhradených miestach do kontajnerov.
3. Občan, ktorý poruší nariadenie tohto poriadku sa môže postihnúť podľa zákona
372/90 Zb. o priestupkoch pokutou až do výšky 1 000,- Sk.
4. V prípade porušenia poriadku formou trestného činu tieto rieši trestný zákon.

Čl. 18
Príslušenstvo hrobového miesta
1. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto
pomníkov a epitafných dosiek sú majetkom oprávnenej osoby alebo vlastníka, ktorí
ich vybudovali na vlastné náklady.
2. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu, je vlastník podľa odseku 1
povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich
príslušenstvo najneskôr do 6 týždňov od doručenia výzvy na ich odstránenie.
3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne je
správca povinný vyzvať vlastníka na vykonanie nápravy.

Čl. 19
Evidencia
1. O uložení rakiev s telesnými pozostatkami zomretých a uložení urien so
spopolnenými pozostatkami vedie správa evidenciu v hrobových knihách, a to
osobitne za každé pohrebisko.
2. Správa je povinná viesť evidenciu o hrobových miestach na jednotlivých
pohrebiskách s týmito údajmi:
a) názov a miesto (adresa) pohrebiska
b) meno a priezvisko zomrelého
c) dátum narodenia
d) rodné číslo
e) dátum pochovania , spopolnenia
f) umiestnenie hrobového miesta
g) meno, priezvisko a adresa oprávnenej osoby
h) dátum zaplatenia za prepožičané miesto a doba prepožičania
3. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva správa
pohrebiska
4. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, správa odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do
aktívnej úschovy Miestneho úradu.

Čl. 20
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne:

v ročnom období od 16. apríla do 15. októbra od 7.00 hod. do 21.00 hod.
a v období od 16. októbra do 15. apríla od 8.00 hod. do 18.00 hod.

2.
3.
4.
5.

- v mesiacoch január a február
od 7.00 hod. do 17.00 hod.
- v mesiaci marec
od 7.00 hod. do 18.00 hod.
- v mesiaci apríl
od 7.00 hod. do 19.00 hod.
- v mesiacoch máj, jún, júl a august
od 7.00 hod. do 20.00 hod.
- v mesiaci september
od 7.00 hod. do 19.00 hod.
- v mesiaci október
od 7.00 hod. do 18.00 hod.
- v mesiacoch november a december
od 7.00 hod. do 17.00 hod.
Správa pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
V období sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých je prístup verejnosti na
pohrebisko predĺžený do 21.00 hod.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.
Vjazd všetkých druhov motorových vozidiel do areálu cintorína, okrem vozidiel ktorým
správa pohrebiska vydá osobitné povolenie je zakázaný.
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

Čl. 21
Zánik pohrebiska
1. Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotného alebo inému všeobecnému
záujmu, príslušná MČ zakáže pochovávanie na ňom alebo pohrebisko zruší.
2. O zrušení pohrebiska platia ustanovenia § 22 MZ SSR č. 46/1985 o postupe pri úmrtí
a o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Čl. 22
Záverečné ustanovenia
1. VZN o pohrebisku bolo prerokované a schválené na zasadnutí MiZ dňa 26.4.2005
uznesením č. 4.4.
2. VZN o pohrebisku bolo zverejnené dňa 3.5.2005 a zvesené dňa 17.5.2005.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 18.5.2005.
4. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto VZN sa rušia ustanovenia doteraz platného
VZN číslo 3/95 MiZ Bratislava – Jarovce na pohrebisku MČ Jarovce

Mária Wuketichová
starostka MČ Bratislava - Jarovce

