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Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020, 
ktorým sa schvaľuje  prevádzkový poriadok pohrebiska na území  obce 

                                               Zemplínska Teplica 
Obec Zemplínska Teplica na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2020 o pohrebiskách vydáva toto 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020, 

ktorým sa schvaľuje  prevádzkový poriadok pohrebiska na území   

obce  Zemplínska Teplica 

 

Článok 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska  

na území obce Zemplínska Teplica, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

                                                 Článok 2 

                                               Priestupky 

1/ Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle ust. § 

48 zákona č. 372/1990 Zb. v platnom znení, za čo je možné uložiť pokutu v blokovom konaní 

do výšky 33 EUR.  

 

2/ Za porušenie povinností prevádzkového poriadku právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou oprávnenou na podnikanie možno v zmysle § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do 6638 EUR. Pri ukladaní 

pokút sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov.  

 

3. Obec na úseku pohrebníctva prejednáva priestupky podľa § 32 odsek 1 písm. c/ až l/ 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Za porušenie povinnosti na úseku pohrebníctva je 

možné uložiť v blokovom konaní pokutu až do výšky 66 € a v priestupkovom konaní pokutu 

až do výšky 663 €.  

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v 

Zemplínskej Teplici dňa 02. 02. 2021 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 3. 2021. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska 

schválený VZN č. 1/2016 dňa 22. 2. 2016.  

V Zemplínskej Teplici 02. 02. 2021 

 

        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                 starostka obce 

Príloha – Prevádzkový poriadok pohrebiska 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 

NA ÚZEMÍ  OBCE ZEMPLÍNSKA TEPLICA 
 

                                                                         Čl. 1 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1.1 Prevádzkový poriadok pohrebísk upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk  
na území obce  Zemplínska Teplica a tento sa vzťahuje na prevádzkovateľov 
pohrebísk, nájomcov hrobových miest, poskytovateľov služieb na pohrebiskách 
obstarávateľov pohrebu a návštevníkov pohrebísk. 

1.2 Súčasťou pohrebísk sú hroby, hrobky a dom smútku, ktoré obec prevádzkuje sama. 
1.3 Pohrebiska sú určené výhradne na pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských 

ostatkov. Nesmú sa tu pochovávať zvieratá. 
1.4 Umiestnenie pohrebísk je v katastrálnom území obce  Zemplínska Teplica  na 

Cintorínskej ulici, evidované Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom  
            na LV 787 pre katastrálne územie Zemplínska Teplica: 
            Nový cintorín –  parc. č. 319/1,  s rozlohou o výmere 8038 m2,  
            Dom smútku - parc. č. 319/2 s rozlohou o výmere 149 m2,  
            Starý cintorín - parc. č. 367, s rozlohou o výmere 6936 m2, ktoré  sú oplotené, vedľa 

sa nachádzajú trávnaté porasty, orná pôda  a pred vstupom do objektov  pohrebiska  je 
vytvorená spevnená plocha, slúžiaca na parkovanie vozidiel pre návštevníkov 
pohrebiska.   

 
1.5 Prevádzkovateľom pohrebísk na území obce Zemplínska Teplica je: 
 

Obec  Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, IČO 00332194 (ďalej len 
prevádzkovateľ), ktorá podľa § 17 ods. 1 zákona NR SR č. 131/2010 o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov, vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom 
poverených zamestnancov obce. 
 
Kontaktné údaje: Obecný úrad  Zemplínska Teplica   

- úradné hodiny v čase  

    Pondelok, utorok: od  7,30 – 15,30 hod. 

                                               Streda: od 7,30 – 17,00 hod. 

                                               Štvrtok: od 7,30 – 15,30 hod. 

                                               Piatok: od 7,30 – 12,00 hod. 

  -  tel. kontakt: 056 6796222, mobil: 0905289274 

  - e-mail: ocuzteplica@slovanet.sk 

  - webové sídlo obce:  zemplinskateplica.sk    

 

1.6  Konanie pohrebných obradov na pohrebiskách v Zemplínskej Teplici: 
 a) pondelok - nedeľa 
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Čl. 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 

 
2.1  Na pohrebiskách  v Zemplínskej Teplici  sú poskytované tieto služby: 
 

- vykopanie a zásyp hrobu, 
- ukladanie urien, 
- vykonávanie exhumácie, 
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
- správa pohrebiska, 
- správa a prevádzka domu smútku, 
- údržba komunikácií a zelene na pohrebisku 
- vývoz odpadu. 

 
2.2 Prevádzkovateľ v rámci správy pohrebiska vykonáva ďalej nasledovné činnosti: 
 

- prevádzkovanie a údržbu komunikácií, osvetlenia a zelene na pohrebisku (kosenie 
trávy na voľných plochách, čistenie plôch od náletov a údržba vzrastlej zelene, 
technická údržba pohrebiska, riadneho stavu komunikácií a oplotenia) 

- drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska, 
- zber a odvoz odpadu z pohrebiska 
- zabezpečuje sprístupnenie pohrebiska verejnosti 
- ochranu oprávnených záujmov majiteľov náhrobných kameňov, sledovanie 

umiestnenia náhrobkov, ich pohybu alebo úprav, nakladanie s náhrobnými 
kameňmi opustených hrobov po splnení podmienok stanovených týmto 
nariadením, 

- dohľad nad výkopom a zasypaním hrobov (zabezpečiť po vykopaní hrobu 
fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje splnenie požiadaviek podľa § 19, ods. 
1, písm. a),c) a d) a § 19 ods. 5 zák. NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov), úpravu okolia hrobov, ako i samotný úkon uloženia 
telesných pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými, 

- vyberanie platieb od občanov za aktuálne služby na pohrebisku – vykopanie 
a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie, nájomné za prenájom hrobového 
miesta, prenájom domu smútku a prenájom chladiaceho zariadenia, 

- zverejňovanie informácií a oznamov na informačnej tabuli v objekte pohrebiska 
- uzatváranie nájomných zmlúv na uloženie urien, ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov, potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých 
ľudských plodov do hrobových miest 

 
2.3  Prevádzkovateľ v rámci správy domu smútku zahŕňa tieto činnosti: 
 

- dom smútku tvorí obradná miestnosť s ozvučením, miestnosť pre umiestnenie 
chladiaceho agregátu s chladiacim zariadením na uloženie ľudských pozostatkov, 
miestnosť personálu, príručný sklad, sociálne zariadenie. 

- s ľudskými pozostatkami sa musí v dome smútku zaobchádzať tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku a s ľudskými 
pozostatkami môžu zaobchádzať len zamestnanci poverenej pohrebnej služby. 

- do miestnosti, kde sa nachádza chladiace zariadenie majú prístup len zamestnanci 
poverenej pohrebnej služby. 

- Upratovanie domu smútku vykonáva pred a po vykonaní pohrebného obradu 
určená osoba, ktorá taktiež zabezpečuje podľa požiadaviek iné činnosti priamo 
súvisiace s pohrebom (dezinfekcia podláh, sociálnych zariadení, obradnej 
miestnosti, chladiaceho zariadenia sa vykonáva po každom pohrebe.)  
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2.4 Dom smútku má prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom 
zdravotníckeho zariadenia v Trebišove . 

 

Čl. 3 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
3.1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až 684 

Občianskeho zákonníka. 

3.2. 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 sa vypovedať skôr ako po 
uplynutí tlecej doby na pohrebisku, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak. 

3.3. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu hrobového miesta pred uplynutím 10 
ročného nájomného obdobia, aby uhradil nájomné na ďalšie 10 ročné obdobie. 

3.4. Nájomca hrobového miesta môže uhradiť prevádzkovateľovi pohrebiska nájom aj na 
viac 10 ročných období naraz. 

3.5. Nájomca uhrádza nájomné za hrobové miesto vždy podľa aktuálneho platného cenníka 
služieb. 

3.6. Nájomca musí uhradiť nájomné na ďalšie roky od ukončenia nájomného obdobia tak, 
aby bola zaplatená celá tlecia doba. 

3.7. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta za 
predplatené nájomné obdobie sa môže meniť, ak prevádzkovateľ pohrebiska pristúpi k 
zmenám sadzieb v cenníku. 

3.8. Ak nájomca zruší hrobové miesto ukončením nájomnej zmluvy pred uplynutím 
zaplateného nájomného obdobia nevzniká mu nárok na vrátenie nájomného poplatku. 

3.9. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup 
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem 
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom 
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; 
o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne 
písomne informovať nájomcu. 

3.10. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, 
ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby 
k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne 
osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej 
prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné 
právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od 
úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

3.11. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol 
nájomcom, zabezpečí prevádzkovateľ pohrebiska úhradu nájomného na tleciu dobu od 
osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiadna blízka osoba 
zomretého nepožiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému 
miestu, zostáva toto hrobové miesto počas tlecej doby bez nájomcu. 

3.12. Nájomca môže nájom ukončiť z akéhokoľvek dôvodu, nie však skôr ako uplynie tlecia 
doba všetkých ľudských ostatkov uložených v konkrétnom hrobe. 

3.13. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení 
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, nájomca je povinný odstrániť 
príslušenstvo hrobu (pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo) najneskôr do 1 roka 
od doručenia výzvy prevádzkovateľa pohrebiska na ich odstránenie. 

 
3.2.1 Nájomca hrobového miesta je povinný: 

  a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa 
   týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 
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  b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

 c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby 

  príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,  

  a to na vlastné náklady, 

 d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny 

  údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie, 

  e) udržiavať poriadok na pohrebisku. 
3.2.2. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska vysádzať na 

pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy. 
3.2.3.  Nájomca nesmie odkladať za pomníky a medzi hroby sklenené kahance, poháre, vázy, 

plastové fľaše a iné predmety, odhadzovať odpad mimo smetných košov 

3.2.4. Po predložení žiadosti na vybudovanie obruby hrobu alebo vybudovanie hrobky 
a zaplatení príslušného poplatku - podľa cenníka vydaného prevádzkovateľom - viď. 
príloha č.1, (na takúto činnosť sa nevzťahujú ustanovenia stavebného poriadku), 
nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vybudovať obrubu 
hrobu alebo hrobku spôsobom na pohrebisku obvyklým. 

 Prevádzkovateľ pohrebiska vydá na tento účel nájomcovi:  

  a) súhlas na vybudovanie obruby hrobu, 

  b) súhlas na vybudovanie hrobky. 
3.2.5. Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa 

pohrebiska a po zaplatení príslušného poplatku (podľa cenníka vydaného 
prevádzkovateľom viď. príloha č.1), náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo 
epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady a to tak, aby neohrozoval 
návštevníkov pohrebiska ani iné okolité príslušenstvá hrobu a je pritom povinný 
dodržiavať max. rozmery celého príslušenstva hrobu určené prevádzkovateľom 
pohrebiska. 

3.2.6. Hrobové miesto pre vybudovanie obruby hrobu a náhrobného pomníka, ktoré vzniká 
ako nové hrobové miesto alebo vzniká na mieste, kde už bolo v minulosti vybudované 
príslušenstvo hrobu (základ hrobu, jeho obruba, pomník) musí spĺňať tieto podmienky: 

 a) jedno-hrob–rozmery celého príslušenstva hrobu sú max. šírka 1,1 m a max. 
  dĺžka 2,5 m 

 b) dvoj-hrob –rozmery celého príslušenstva hrobu sú max. šírka 2,1 m a  

  max. dĺžka 2,5 m 

 c) troj-hrob – rozmery celého príslušenstva hrobu sú max. šírka 3,0 m a max. 

dĺžka 2,5 m 

 d) štvor-hrob – rozmery celého príslušenstva hrobu sú max. šírka 4,0 m a max. 

dĺžka 2,5 m 

 e) päť-hrob – rozmery celého príslušenstva hrobu sú max. šírka 5,0 m a max. 

dĺžka 2,5 m 

f) detský hrob (pre dieťa mladšie ako 10 rokov a ľudský plod) - rozmery celého 
príslušenstva hrobu sú max. šírka 1,1 m a max. dĺžka 1,7 m 

g) hrobka–vonkajšie rozmery celého príslušenstva hrobky sú max.šírka1,3 m a 
max. dĺžka 2,5 m, min. vnútorné rozmery hrobky sú šírka 1 m a dĺžka 2,2 m 

h) dvoj hrobka - vonkajšie rozmery celého príslušenstva hrobky sú max. šírka 2,5 

 m a max. dĺžka 2,5 m, min. vnútorné rozmery hrobky sú šírka 2,2 m a dĺžka 

 2,2 m 

i) troj-hrobka-vonkajšie rozmery celého príslušenstva hrobky sú max. šírka 3,6 m 
a max.dĺžka 2,5 m, min.vnútorné rozmery hrobky sú šírka3,3 m a dĺžka 2,2 m 

ii) Z toho je šírka priľahlého chodníka 30 cm a výška 10 cm nad úrovňou 
okolitého terénu.  

iii) Stavebné práce na hrobovom mieste je možné začať až po zameraní 
prevádzkovateľom pohrebiska.  

iv) Predné a zadné hrany hrobových obrubníkov musia byť v jednej priamke s 
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ostatnými hrobmi. 
3.2.7. Pred každým pochovaním do hrobového miesta, je nájomca povinný pomník alebo 

epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom 
prevádzkovateľom, ak nesúhlasí, aby prevádzkovateľ pohrebiska toto príslušenstvo 
hrobu demontoval. Tento súhlas sa podpisuje pri objednávaní pohrebných služieb. 

3.2.8. 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. 

3.2.9. Pri zmene hrobu na urnové miesto musia byť dodržané maximálne rozmery celého 
príslušenstva urnového miesta. 

3.2.10. Pri zmene detského hrobu na hrob musia byť dodržané maximálne rozmery celého 
príslušenstva hrobu. 

3.2.11. Pri zmene hrobu na hrobku musia byť dodržané maximálne rozmery celého 
príslušenstva hrobky  a minimálne vnútorne rozmery hrobky. 

3.2.12. Pri zmene dvoj-hrobu na jedno-hrob, troj-hrobu na jedno-hrob, troj-hrobu na dvoj-
hrob  musia byť dodržané maximálne rozmery celého príslušenstva hrobu. 

3.2.13. Príslušenstvo hrobu musí byť osadené a zmontované tak, aby neohrozovalo iných 
návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta a ich príslušenstvo. 

3.2.14. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, 
zdravie a životy ľudí alebo okolité príslušenstvá hrobu je nájomca hrobového miesta 
povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. 

3.2.15. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich 
opierať o susedné príslušenstvo hrobu. 

 
Čl. 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
 

4.1. Návštevník pohrebiska je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti návštevníkov riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa 

b) zachovať dôstojnosť pohrebiska, v jeho objekte sa správať spôsobom, ktorý 
nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta, zdržať sa v styku s pozostalými 
necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkvi a iných 
osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu 

4.2. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa na požiadanie preukázať 
prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta na 
vykonanie týchto prác. 

4.3. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska predložiť 

písomné oznámenie o vykonaní kamenárskych prác na hrobovom mieste, v objekte 

pohrebísk na území obce  Zemplínska Teplica  (príloha č.2) s uvedením: 
a) názvu firmy, ktorá bude práce vykonávať, 

b) čísla hrobu, sektoru a kto bol pochovaný do hrobového miesta, 

c) nájomcu hrobového miesta, 

d) rozsahom prác na hrobovom mieste, 

e) dátumu, času odkedy dokedy budú vykonávať kamenárske práce 

f) použitia elektrickej energie 

g) naloženia so vzniknutým odpadom 
4.4. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcov hrobových miest, sú povinné 

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, pričom je zakázané: 
- kamenárske a stavebné práce vykonávať v dňoch pracovného pokoja, počas 

štátnych a cirkevných sviatkov 
- v období sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých vykonávať akékoľvek 

kamenárske a stavebné práce 
- počas konania pohrebného obradu na pohrebisku sa musia prerušiť všetky 
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kamenárske a stavebné práce 

4.5. 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. 

4.6. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí 
nájomca hrobového miesta alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi 
pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu. 

4.7. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad. 

4.8. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, 
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať 
alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty 
a zeleň. 

4.9. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo 
na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne 
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. V odôvodnených 
prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska rozsvecovanie kahancov a sviečok 
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

4.10. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je 
povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

4.11. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu, nakoľko 
táto je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na 
prenajatých hrobových miestach. 

4.12. Odpad je nutné odkladať na určené miesto - do veľkokapacitného kontajnera v objekte 
pohrebiska. Nesmie sa ukladať za príslušenstvá hrobu a vysýpať na trávnaté plochy 
z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri kosení trávy. 

4.13. Zakazuje sa akékoľvek svojvoľné umiestňovanie ponúk a reklám právnickými 
osobami a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska, na akomkoľvek 
objekte, ktoré tvorí vybavenosť pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených 
prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom 

 
Čl. 5 

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti a režim vstupu na pohrebisko 
 
5.1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas kalendárneho roka nasledovne: 

- od 01.04. do 30.09. v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod.  
- od 01.10. do 31.03. v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod. 

5.2.   Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe  
         požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 
5.3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať 

alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase 
vykonávania exhumácie, živelnej pohromy, snehovej kalamity, v prípade vyhlásenia 
epidémie alebo pandémie a pod..  

5.4. Na pohrebisku je zakázané fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá, robiť hluk, 
používať pyrotechniku, neoprávnene zasahovať do hrobov a zelene, poškodzovať 
pomníky, zariadenia, objekt domu smútku, zeleň na pohrebisku, púšťať prenosné nosiče 
zvuku alebo obrazu. 

5.5. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných 
látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.. 

5.6. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených 
komunikáciách a to: 

a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie 
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do 
chladiaceho zariadenia, 

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, 
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c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb, 

d) na dopravnú obsluhu strojov a vozidiel prevádzkovateľa pohrebiska 
súvisiacu s plnením jeho povinností. 

5.7. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči 
motorových vozidiel povinní pri vjazde na pohrebisko a výjazde z pohrebiska umožniť 
prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel. 

5.8. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými 
vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska. 

5.9. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky pomedzi hrobové miesta je zakázaný. 

5.10. Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku podľa 
ďalších pokynov prevádzkovateľa pohrebiska, pričom prevádzkovateľ je oprávnený 
vykázať z pohrebiska osoby, ktoré svojim správaním na pohrebisku obťažujú 
návštevníkov pohrebiska, prípadne ponúkajú tovary a rôzne príležitostné služby 

 

Čl.  6 
Spôsob a ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

 
6.1. Rakva s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa ukladá spravidla do 

samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného 
hrobu. 

6.2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

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

pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod 
alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob (ak sa 
počíta s tým, že budú dve rakvy nad sebou) musí mať hĺbku 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 

(táto vzdialenosť sa nevzťahuje na vnútorné medzery medzi hrobmi v dvoj-
hrobe a viac-hrobe,, ale týka sa šírky chodníkov medzi vonkajšími obrysmi 
susedných hrobov), 

d) rakva s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami musí byť po uložení do 
hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu  
s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo 
výške 0,7 m. 

6.3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá 
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 

6.4. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu pochovať ľudské pozostatky, 
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov 
a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

6.5. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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. 

6.6.   Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno, prikladať k 
pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov. 

6.7. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami 
možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového miesta. 

6.8. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo ak sa nezistila 
totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej 
území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, 
v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, 
ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. 

6.9. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia .Ak sa vykonala 
pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom 
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konaní (Trestný poriadok), ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok 
uvedených v osobitnom predpise. 

6.10. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 
dní od úmrtia. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia 
pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch 
umožniť predĺženie tejto lehoty. 

6.11. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie situačný plán hrobov, plán hrobových miest, ich 
evidenciu a prehľad voľných hrobových miest. 

6.12. Na pridelenie nového hrobového miesta musí príbuzný zomrelého predložiť písomnú 
žiadosť. 

6.13. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je po konzultácii s príbuznými 
zomrelého výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
6.14 Zakázané je: 
 

a) vystaviť počas obradu ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená 
nebezpečnou chorobou, alebo ktoré sú v stave pokročilého rozkladu, 

b) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni 
od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení, 

c) vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovaním 
v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie 
vykonala, 

d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú 
kontaminované rádionuklidmi alebo pri ktorých je závažné podozrenie na 
kontamináciu rádionuklidmi v rozpore s pokynmi vydanými podľa § 3 ods. 11 zák. 
NR SR č.131/2010 Z .z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov až do 
vydania týchto pokynov je zakázané vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej 
službe na pochovanie, 

e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, 
f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, 

ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
g) Ľudské pozostatky v konečnej otvorenej rakve (ak to ich stav umožňuje) sa 

vystavujú na katafalku maximálne 2 hodiny pred pietnym aktom, v obradnej 
miestnosti domu smútku a sú podľa požiadavky pozostalých i v inom čase po 
dohode s prevádzkovateľom. Počas pietneho aktu sa ľudské  pozostatky v obradnej 
miestnosti vystavujú v konečnej otvorenej rakve (ak to ich stav umožňuje). 

 
Čl. 7 

Dĺžka tlecej doby 
 
7.1.   Dĺžka tlecej doby na pohrebisku musí podľa zloženia pôdy trvať najmenej 10 rokov. 

7.2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického 
prieskumu. 

 
Čl. 8 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 
 
8.1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje: 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia a úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú 
uložené v hrobovom mieste, 

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením 
hrobového miesta a hĺbky pochovania, 

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 
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hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; 

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu, 

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu, 

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia. 

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna 

pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob, 

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu, so zabezpečením a uchovaním fotografickej dokumentácie do 
uplynutia tlecej doby 

8.2. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá 
obsahuje údaje o: 

 a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

 b) zrušení pohrebiska. 
8.3. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hĺbky výkopu hrobu v objednávkach na 

pohrebné služby spolu s ďalšími službami súvisiacimi so zaobstaraním pohrebu 
a fotografickú dokumentáciu o hĺbke vykopaného hrobu. 

8.4. Evidencia hrobových miest na pohrebiskách v obci Zemplínska Teplica sa vedie 
v papierovej podobe a elektronicky, v príslušnom programe 3WSlovakia, s.r.o – 
virtuálny cintorín, s výstupom pre verejnosť na webovom sídle obce 
www.zemplinskateplica.sk a na informačnej tabuli zosnulých a hrobových miest pri 
vchode do objektov cintorína, kde je taktiež umiestnený situačný plán cintorína 
s abecedným zoznamom zosnulých, ako aj kontaktná adresa na prevádzkovateľa 
cintorína s telefonickým kontaktom. 

 
Čl.  9 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 

9.1. Na pohrebisku sú umiestnené 1 až 2 veľkokapacitné kontajnery, ktorých 
vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby. 

9.2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať len odpad vzniknutý 
pri údržbe hrobov: nádoby od sviečok, poškodené ozdobné predmety. 

 Je zakázané do nádoby podľa odseku 9.1. ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá  
            pôvod na pohrebisku. 

9.3. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska. 

9.4. Stavebný materiál a zvyšky kameňa z príslušenstva hrobu musí nájomca hrobového 
miesta alebo návštevník pohrebiska vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady. 

9.5. Nájomca hrobového miesta alebo osoba, ktorá vykonáva úpravu hrobového miesta 
musí prebytočnú hlinu z hrobového miesta odviesť na vyznačené miesto určené 
prevádzkovateľom pohrebiska. 

 
Čl.  10 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 
 
10.1 Za účelom vykonania pohrebu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä: 
 a) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom pohrebiska, ktorým sa bude riadiť 
 b) riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska počas vykonávania 

pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska 
 c) bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska o chystanom pochovaní 

na pohrebisku v správe prevádzkovateľa 
 d) obstarávateľa pohrebu pri prvom kontakte informovať o potrebe vybavenia 

písomných náležitostí k hrobovému miestu u prevádzkovateľa 
 e) zabezpečiť si u prevádzkovateľa pohrebiska povolenie vjazdu motorového 

vozidla do objektu pohrebiska 

http://www.zemplinskateplica.s/
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 f) prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť 
zmluvu o spolupráci a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebných služieb 
podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

10.2. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup pohrebnej služby do objektu pohrebiska na 
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu činností dohodnutých s obstarávateľom 
pohrebu (§ 8 ods. 2, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších 
predpisov). 

 
Čl.  11 

Podmienky ekologického pochovávania 
 
11.1. Ekologické pochovávanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov a ľudských 

ostatkov do hrobového miesta na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne. 

11.2. Ekologické pochovávanie sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne 
odňatý ľudský plod, ak rodič požiadal o jeho vydanie na pochovanie. 

11.3. Biologicky rozložiteľnú urnu si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu sám na vlastné 
náklady. 

11.4. Výkop urnového miesta pre uloženie biologickej rozložiteľnej urny musí byť vyhĺbené 
do hĺbky 0,5 m, šírky 0,5 m a dĺžky 0,5 m. 

11.5. Biologicky rozložiteľná urna musí byť zasypaná skyprenou zeminou a uzavretá krycou 
doskou (poklopom) na pomníku. 

 
Čl. 12 

Cenník služieb 
 
 Cenník služieb súvisiacich s nájmom hrobových miest a s pochovávaním 
prevádzkovateľa pohrebísk - Obcou  Zemplínska Teplica, tvorí prílohu č. 1 k tomuto 
prevádzkovému poriadku pohrebiska. 
                                                     
     

Čl. 13 
Priestupky 

 

13.1. Prevádzkovateľ pohrebiska prejednáva a ukladá sankcie za priestupky na úseku 
pohrebníctva § 32 ods. 1 písm. c) až l) zákona NR SR č.131/2010 Z .z. o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov a pri prejednávaní a ukladaní sankcie prihliada na 
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

13.2. Kontrolu dodržiavania tohto (VZN), ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebiska na území obce  Zemplínska Teplica, vykonávajú starosta obce, poslanci, 
hlavný kontrolór obce, ako aj poverení zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

 

Čl. 14 
Dostupnosť prevádzkového poriadku pohrebiska 

 
 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Zemplínska Teplica je vyvesený na 
informačnej tabuli pri vstupe do Domu smútku v objekte pohrebísk v Zemplínskej Teplici, na 
webovom sídle obce Zemplínska Teplica  www.zemplinskateplica.sk, a je uložený medzi 
ostatnou dokumentáciou, týkajúcou sa prevádzkovania pohrebiska na Obecnom úrade 
Zemplínska Teplica. 
 
 
 
 

http://www.zemplinskateplica.sk/
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Čl.15 

Zrušenie hrobu a pohrebiska 
 
15.1 Zrušenie pohrebiska a hrobu je možné len z dôvodov a spôsobom stanoveným 

v zákone  NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 
15.2 Vojnový hrob môže byť zrušený len v zmysle ustanovení zákona NR SR č.130/2005 

Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov. Samotné rušenie hrobu 
vykoná prevádzkovateľ pohrebiska. Zrušenie hrobu nájomcom je neprípustné. 

 
 

Čl.16 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
16.1 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Zemplínska Teplica je možné meniť 

a dopĺňať len so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici. 
16.2. Súčasťou Prevádzkového poriadku pohrebísk na území obce Zemplínska Teplica je 

aktuálny cenník poplatkov za služby súvisiace s pochovávaním, (príloha č. 1), 
písomné oznámenie o vykonávaní kamenárskych a stavebných prác na pohrebisku 
(príloha č. 2), plán pochovávania a voľných hrobových miest, (príloha č. 3), rozmery 
hrobových miest a hrobky (príloha č.4). 
 

                                                                         
 
 
 

                                                                                                   Mgr. Jozefína Uhaľová 
                                                                                                                    starostka obce  
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Príloha č. 1 – Prevádzkového poriadku  pohrebiska 
 
 

Cenník služieb 
 

 
Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony: 
 
Prenájom hrobového miesta na 1 – hrob pre jednu osobu vrátane príslušenstva hrobu na dobu 10 rokov 

od prvého/uloženia         10,00 Eur 
 

Prenájom hrobového miesta na 2 – hrob pre dve osoby vrátane príslušenstva hrobu na dobu  
10 rokov od prvého/uloženia        20,00 Eur 
 
Prenájom detského hrobového miesta do 6 rokov 1–hrob pre jedno dieťa vrátane príslušenstva 
hrobu na dobu 10 rokov od prvého/uloženia      10,00 Eur 
 

Prenájom detského hrobového miesta do 14 rokov 1–hrob pre jedno dieťa vrátane 
príslušenstva hrobu na dobu 10 rokov od prvého/uloženia    10,00 Eur 
 
Prenájom urnového miesta na 1 urnu po dobu 30 rokov od prvého uloženia 10,00 Eur 
 
Výška poplatku za obradnú miestnosť a použitie chladiaceho boxu:  
 

Prenájom domu smútku na smútočný obrad, príprava, ozvučenie, spotreba elektrickej energie  

               20,00 Eur/deň 
 

Použitie chladiaceho boxu            5,00 Eur/24 hod. 
 
Výška poplatku pre vstup do objektu pohrebiska: 
 
Poplatok za povolenie vjazdu motorových vozidiel do objektu pohrebiska pre podnikateľské 
subjekty /pre vykonávanie stavebných úprav hrobu a iných činností/    5,00 Eur 

 

Výška poplatkov za kopanie hrobu a použitie chladiaceho zariadenia:  
 

Tieto poplatky sú určené cenovým výmerom Košického samosprávneho kraja č. 2/2014  
zo dňa 09. 04. 2014 účinného od 01. 05. 2014 vo výške: 
 
1. Výkop klasického hrobu        45,00 Eur 
2. Výkop prehĺbeného hrobu        55,00 Eur 
3. Výkop detského hrobu        15,00 Eur 
 
Príplatok za sťažené podmienky pri výkope hrobu 25 % z maximálnej ceny. 
 
 
Úhrada poplatkov:  
Platby za jednotlivé cintorínske úkony vyberá správca pohrebiska na Obecnom úrade 
v Zemplínskej Teplici, Okružná ulica 340/2. Správca pohrebiska inkasované platby použije 
na náklady spojené so správou a údržbou pohrebiska. 
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Príloha č. 2 – Prevádzkového poriadku pohrebiska 
 
 
 

Oznámenie 
o vykonaní kamenárskych prác na hrobovom mieste, v objekte pohrebiska 

na území obce Zemplínska Teplica 

 
Firma: .......................................................................................................................................... 
 
oznamuje prevádzkovateľovi pohrebiska – Obci Zemplínska Teplica,  
 
že v dňoch.................................................................. v čase  od...............   do..............      
 
bude vykonávať na pohrebisku v Zemplínskej Teplici 
 
na hrobovom mieste č. ........................ v sektore ........................., do ktorého boli pochovaní 
 
.................................................................................................... kamenárske práce v  rozsahu: 
 
.................................................................................................................................. ................ 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
Nájomcom uvedeného hrobového miesta je: .............................................................................. 
 
Pri uvedených prácach budem používať:  
 
Vodu:              áno                       nie 
 
Elektrickú energiu:               áno                       nie 
 
Nakladanie so vzniknutým odpadom:  .................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
Týmto žiadame o zapožičanie kľúča od vstupnej brány na vstup motorovým vozidlom 
k uvedenému hrobovému miestu.  
 
 
 
V Zemplínskej Teplici, dňa ....................................... 
 
                                                                                                      ............................................ 
                                                                                                                         podpis 
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Príloha č. 3 – Prevádzkového poriadku pohrebiska 
 

Plán pochovávania a voľných hrobových miest 
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Príloha č. 4 – Prevádzkového poriadku pohrebiska 

 
 
 

 

Rozmery hrobového miesta–jedno-hrobu 
 
 
Celková výška pomníka 1,3 m 
 
 

obruba(príslušenstvo) 

šírkavýkopu0,8 m 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                         šírka príslušenstva 

     hrobu max.1,1m                                      
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Rozmery hrobového miesta – dvoj-hrobu 

Celková výška pomníka 1,3m 

 

 

                                    

 

 

                                      Šírka výkopu                                šírka výkopu 

                                       Hrobu 0,8m                                   hrobu0,8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Šírka príslušenstva 

                                               hrobu max.2,1 m 
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Rozmery hrobového miesta – troj-hrobu 
 
Celková výška pomníka 1,3 m 
 
 
 
 
 
 

                        šírka výkopu                           šírka výkopu                           šírka výkopu  

                                          hrobu 0.8m                                hrobu 0.8 m                           hrobu 0.8 m 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                      Šírka príslušenstva 

                                                                      hrobu max.3,0 m 
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Rozmery hrobového miesta – štvor-hrobu 

 

Celková výška pomníka 1,3 m 

 

 

                        šírka výkopu                    šírka výkopu                    šírka výkopu                         šírka výkopu 

                       hrobu  0.8 m                      hrobu 0.8 m                       hrobu 0.8 m                         hrobu 0,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                   Šírka príslušenstva hrobumax.4,0 m 
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Rozmery hrobového miesta – päť-hrobu 
 
Celková výška pomníka 1,3 m 

 

 

 Šírka                              šírka                                šírka                               šírka                              šírka 

              Výkopu                           výkopu                        výkopu                              výkopu                          výkopu 

             hrobu 0.8 m                   hrohu 0.8 m                hrobu 0.8. m                    hrobu 0.8 m                hrobu 0.8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                   Šírka príslušenstva hrobu max.5,0 m 
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Rozmery hrobového miesta – detský hrob 

(pre dieťa mladšie ako 10 rokov a pre ľudský plod) 
 
Celková výška pomníka1,3 m 

 

 

  
                                    obruba(príslušenstvo) 

                                   šírkavý kopu0,8 m 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                      Šírka príslušenstva 

                                       hrobu max.1,1m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

Rozmery hrobového miesta - hrobky 

Celková výška pomníka 1,3 m 

 
 
 
                                            
 
                                       
                                        obruba(príslušenstvo) 

                                            šírka hrobky1m 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
 
 
                                            Šírka príslušenstva 

                                            hrobky max.1,3m 
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Rozmery hrobového miesta – dvoj-hrobky 
 
Celková výška pomníka 1,3 m 
 
 
 
 
 
 
                           
                                    obruba(príslušenstvo) 
  
                                             šírka                                       šírka 

 hrobky 1  m                       hrobky 1 m 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                   Šírka príslušenstva 

                                       hrobky max.2,5 m 
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Rozmery hrobového miesta - troj-hrobky 
 

Celková výška pomníka 1,3 m 
 
 
 
 
 
 
                                   obruba(príslušenstvo) 
                             

                              šírka                            šírka                                         šírka 

                       hrobky 1m                       hrobky 1 m                         hrobky 1 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Šírka príslušenstva 

                                                   hrobky max.3,6 m 

 


