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Obec Geraltov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 15 ods. 7 zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

pohrebníctve“)  

 
v y d á v a 

 
toto Všeobecne záväzné nariadenie obec Geraltov č.1/2023 o pohrebiskách na území obce 

Geraltov: 
 
 

I. časť 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Geraltov č. 1/2023 o pohrebiskách na 

území obce Geraltov (ďalej len „VZN“) upravuje niektoré podrobnosti o pohrebiskách na 
území obce Geraltov vrátane jeho miestnych častí Žatkovce a Závadka. Týmto VZN sa 
zároveň schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorých prevádzkovateľom je Obec 
Geraltov 

  
II. časť 

 
§ 2 

Základné pojmy a definície 
 

1. Pohrebisko je definované v § 2 ods. 1 zákona o pohrebníctve; pohrebisko na území 
obce Geraltov vrátane jeho miestnych častí Žatkovce a Závadka (ďalej len „pohrebisko“) 
zriaďuje Obec Geraltov. 

2. Na území obce Geraltov vrátane jeho miestnych častí Žatkovce a Závadka sú 
zriadené tieto pohrebiská: 
a) obecný cintorín Geraltov, 
b) obecný cintorín v miestnej časti Žatkovce, 
c) obecný cintorín v miestnej časti Závadka. 

3. Prevádzkovateľom pohrebiska môže byť: 
a) Obec Geraltov (ďalej len „mesto“) ako zriaďovateľ pohrebiska podľa odseku 1, 
b) obec prostredníctvom správcu pohrebiska, a to na základe zmluvného vzťahu 
    uzatvoreného za týmto účelom medzi obcou a správcom pohrebiska; správcom 
    pohrebiska môže byť iba právnická osoba zriadená v zmysle osobitného predpisu, ktorá 
    má v predmete činnosti zabezpečovanie účelov spojených s prevádzkovaním pohrebiska 
    (ďalej len „správca pohrebiska“),  
c) iný prevádzkovateľ pohrebiska podľa § 17 ods. 2 zákona o pohrebníctve. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je pri prevádzkovaní pohrebiska povinný dodržiavať 
povinnosti uvedené v § 17 ods. 4 až 6 zákona o pohrebníctve. Podľa § 18 ods. 2 zákona o 
pohrebníctve je prevádzkovateľ pohrebiska povinný mať schválený prevádzkový poriadok 
pohrebiska, ktorý musí byť vypracovaný v súlade s § 18 ods. 1 zákona o pohrebníctve; 
prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec, a to vydaním všeobecne záväzného 
nariadenia obce. Prevádzkovať pohrebisko je možné až po nadobudnutí účinnosti všeobecne 
záväzného nariadenia podľa druhej vety. 

5. Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený podľa odseku 4 je prevádzkovateľ 
pohrebiska povinný sprístupniť verejnosti, a to na mieste obvyklom na pohrebisku. 

6. Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorých prevádzkovateľom je obec, je uvedený 
v III. časti. 
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§ 3 
Ochranné pásmo pohrebiska 

 
1. Šírka ochranného pásma pohrebiska je 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska 

(ďalej len „ochranné pásmo pohrebiska“). 
2. V ochrannom pásme pohrebiska je zakázané umiestňovať budovy a iné stavby 

(ďalej len „stavby“). 
3. Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na: 

a) stavby, v ktorých sa poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, 
b) stavbu jestvujúcu v ochrannom pásme pohrebiska pred účinnosťou tohto VZN, 
c) stavby, ktorých stavebníkom je obec, 
d) stavby, na ktorých umiestnenie v ochrannom pásme pohrebiska dalo obec písomný 
    súhlas, 
e) rozhodnutia v zmysle osobitného predpisu oprávňujúce umiestniť alebo realizovať stavbu 
    v ochrannom pásme pohrebiska, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto VZN, 
f)  iné právne úkony v zmysle osobitného predpisu oprávňujúce realizovať stavbu v 
    ochrannom pásme pohrebiska, ktoré boli urobené pred účinnosťou tohto VZN.    

4. V ochrannom pásme pohrebiska sa počas pohrebu nesmú: 
a) vykonávať činnosti, ktoré rušia a inak nepriaznivo ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu 
    hlukom, vibráciami, svetelnými, laserovými a inými obdobnými efektami, a to akoukoľvek 
    formou, najmä neprimerane hlučným správaním, spevom, reprodukciou hudby, hlukom 
    motorov áut, strojov a zariadení, výkonom hlučných stavebných alebo iných prác, 
b) konať podujatia spojené s produkciou hudby alebo hovoreného reprodukovaného slova, 
    s výnimkou podujatí, ktoré súvisia alebo sú súčasťou pohrebu; 
pohreb je definovaný v § 2 ods. 1 zákona o pohrebníctve. 
 5. Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na: 
a) činnosti a podujatia uvedené v odseku 4, v prípade ktorých dalo obec písomný súhlas na 
    ich uskutočnenie, 
b) vykonávanie prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest a chodníkov, verejných 
    priestranstiev a verejnej zelene, 
c) vykonávanie neodkladných sezónnych poľných prác a prác pri odstraňovaní následkov 
    živelných pohrôm alebo havárií, 
d) vykonávanie neodkladných činností smerujúcich k odstráneniu priamo hroziacej škody na 
    majetku alebo zdraví, a to v nevyhnutnom rozsahu. 

 
 

III. časť 
 

Obec podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení v spojení s § 18 ods. 2 zákona o 
pohrebníctve  

 
s c h v a ľ u j e 

 
 

pre pohrebiská, ktorých prevádzkovateľom je obec, tento: 
 
 
 

Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Geraltov 
 
 

Článok 1 
Vymedzenie pohrebísk a identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk 
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1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Geraltov (ďalej len „Prevádzkový 
poriadok“) je vypracovaný za účelom prevádzkovania pohrebísk, ktorých prevádzkovateľom 
je: 
a) názov: obec Geraltov 
b) sídlo: Geraltov 35, 082 67 
c) IČO:  00327042 

2. Pohrebiskami podľa odseku 1 sa rozumejú pohrebiská, ktoré sú zriadené na území 
Geraltova vrátane miestnych častí Žatkovce a Závadka (ďalej len „pohrebiská“). 

3. Pohrebiskami sú: 
a) obecný cintorín Geraltov, 
b) obecný cintorín v miestnej časti Žatkovce, 
c) obecný cintorín v miestnej časti Závadka. 

4. Prevádzkovateľom pohrebísk je obec, ktorá vykonáva prevádzku pohrebísk 
prostredníctvom poverených zamestnancov obce Geraltov. 
 

 
Článok 2 

Podmienky prevádzkovania pohrebísk 
 

1. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách: 
a) správa a údržba pohrebiska 
b) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku, 
c)  vývoz komunálneho odpadu, 
d) prenájom hrobových miest; vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk. 
 2. Nájomca hrobového miesta na pohrebisku (ďalej len „hrobové miesto“) je pri 
údržbe hrobového miesta povinný: 
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, 
b) na vlastné náklady zaisťovať, aby príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť 
    návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta, 
c) upraviť a označiť hrobové miesto spôsobom obvyklým tak, aby nebol narušený pietny 
    charakter a estetický vzhľad pohrebiska. 

3. Nájomca hrobového miesta (ďalej len „nájomca“) je pri údržbe hrobového miesta 
oprávnený: 
a) na hrobovom mieste alebo v jeho okolí vysádzať stromy a kry len s predchádzajúcim 
    písomným súhlasom správcu pohrebísk; nájomca nesmie zasahovať do zelene vysadenej 
    správcom pohrebísk, 
b) na hrobovom mieste alebo v jeho okolí umiestňovať lavičky a vykonávať iné zásahy len s 
    predchádzajúcim písomným súhlasom správcu pohrebísk; správca pohrebísk je 
    oprávnený určiť rozmery, tvar a spôsob upevnenia lavičiek; lavičky môžu používať všetci 
    návštevníci pohrebiska, 
c) stavebné úpravy hrobového miesta realizovať len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
    správcu pohrebísk; za stavebné úpravy hrobového miesta sa považujú najmä 
    vybudovanie alebo oprava obruby hrobu, osadenie alebo oprava náhrobného kameňa 
    (pomníka) a náhrobnej dosky (platne), vybudovanie alebo oprava urnovej schránky a 
    hrobky; pri realizácii stavebných úprav hrobového miesta je zakázané odkladať časti 
    príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta; pri stavebných prácach týkajúcich sa obruby 
    hrobu musia byť dodržané nasledovné maximálne vonkajšie rozmery obruby hrobu: 

 pri jednohrobe   110 cm x  245 cm 
 pri dvojhrobe    210 cm x  245 cm 
 pri detskom hrobe         60 cm x  110 cm 
 pri urne/urnovej schránke  100 cm x  100 cm 

 
 

Článok 3 
Správanie sa návštevníkov pohrebiska 
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1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k jeho 
pietnemu charakteru, zachovávať dôstojnosť pohrebiska, zdržať sa konania, ktorým by rušili 
pokoj zomrelých, vážnosť obradov pri ich pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. 
Predovšetkým je zakázané správať sa na pohrebisku hlučne, odhadzovať odpadky mimo 
vyhradených miest a určených nádob v zmysle odseku 4, zasahovať do zelene vysadenej 
správcom pohrebísk a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako aj ostatné zariadenia 
pohrebiska. 

2. Do areálu pohrebiska je zakázané vodiť zvieratá. 
3. V areáli pohrebiska je zakázané fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. 

Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok je vstup do areálu pohrebiska 
zakázaný. 

4. Odpadky je možné na pohrebisku odkladať len na vyhradených miestach a do 
nádob určených správcom pohrebísk. 

5. V areáli pohrebiska je zakázané jazdiť na bicykloch a kolobežkách. 
6. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými 

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

7. Svietidlá, sviečky a lampáše možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným 
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. 

8. Správca pohrebísk je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel 
v zmysle odseku 7 obmedziť alebo zakázať. 

 
 

Článok 4 
Doba sprístupnenia pohrebísk verejnosti 

 
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti: 

a) v období od 1. apríla do 30. septembra:             denne od 08.00 hod. do 20.00 hod. 
b) v období od 1. októbra do 31. marca:             denne od 08.00 hod. do 18.00 hod. 
c) v Deň pamiatky zosnulých :              od 07.00 hod. do 21.00 hod. 
d) v sobotu a nedeľu predchádzajúce Dňu pamiatky zosnulých:   od 07.00 hod. do 21.00 hod. 

2. Správca pohrebísk môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti 
na pohrebisko. 

3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác alebo 
obdobných činností na pohrebisku mimo doby podľa odseku 1 je možné s predchádzajúcim 
písomným súhlasom správcu pohrebísk. 

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

5. Návštevníci pohrebiska sú povinní opustiť pohrebisko pred uplynutím otváracích 
hodín uvedených v odseku 1, a to bez osobitného upozornenia správcu pohrebísk. 

 
 

Článok 5 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobových miest, 

plán na pochovávanie zomrelých 
 

1. Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobových miest sa 
postupuje podľa § 19 zákona o pohrebníctve. K zriadeniu stavby hrobového miesta alebo 
inej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas správcu pohrebísk; pri 
jej realizácii je stavebník povinný riadiť sa pokynmi správcu pohrebísk, najmä ak ide o jej  
tvar, rozmery alebo druh materiálu použitého na jej realizáciu. Jednotlivé časti stavby podľa 
druhej vety musia do seba bezchybne zapadať; pri svahovitom teréne pohrebiska musí byť 
stavba rovnomerne odstupňovaná. Po ukončení stavebných prác v zmysle druhej vety je 
stavebník povinný na vlastné náklady okolie hrobového miesta vyčistiť a odstrániť zvyšný 
stavebný materiál a stavebný odpad. Je zakázané odstraňovať stavby na pohrebisku alebo 
ich odnášať z pohrebiska bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu pohrebísk. 
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2. Dĺžka tlecej doby je 10 rokov. 
3. Pri vedení evidencie pohrebiska sa postupuje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
pohrebníctve“). 

 
  

Článok 6 
Spôsob nakladania s odpadmi na pohrebisku 

 
1. Komunálny odpad z hrobových miest sa odkladá na vyhradených miestach a do 

nádob určených správcom pohrebísk. 
2. Odvoz odpadu, ktorý vznikne pri sezónnych výruboch a orezávaní drevín na 

pohrebisku, zabezpečuje osoba, ktorá tieto výruby a orezávanie drevín vykonala. 
3. Odpad vzniknutý správcovi pohrebísk pri kosení trávnatých plôch, údržbe a 

ošetrovaní zelene na pohrebisku sa odkladá na miesto ním určené na kompostovanie tohto 
odpadu. 

4. Odvoz odpadu, ktorý na pohrebisku vznikne činnosťou podnikateľa poskytujúceho 
služby súvisiace s pohrebníctvom, zabezpečuje podnikateľ, ktorého činnosťou tento odpad 
vznikol. Odvoz stavebného odpadu, ktorý na pohrebisku vznikne stavebnými činnosťami v 
zmysle článku 2 odsek 3 písm. c) a článku 5 odsek 1, zabezpečuje nájomca, ak stavebníkom 
vykonávajúcim tieto činnosti nie je podnikateľ podľa prvej vety. 

 
 

Článok 7 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorého si objedná obstarávateľ pohrebu, je 

povinný vopred ohlásiť vstup na pohrebisko správcovi pohrebísk; so správcom 
pohrebísk dohodne termín vstupu na pohrebisko a prispôsobí sa podmienkam stanoveným 
za týmto účelom správcom pohrebísk tak, aby nebol narušený chod a priebeh pochovávania 
zomrelých na pohrebisku, ako aj iných činností, ktoré na pohrebisku vykonáva správca 
pohrebísk. 

 
 

Článok 8 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Na ďalšie náležitosti týkajúce sa prevádzkovania pohrebísk, ktoré nie sú uvedené v 

tomto Prevádzkovom poriadku, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve. 
 2. Za dodržiavanie tohto Prevádzkového poriadku zodpovedá správca pohrebísk. 

3. Súčasťou tohto Prevádzkového poriadku je cenník služieb uvedených v článku 2 
odsek 1 (ďalej len „Cenník cintorínskych služieb Obce Geraltov“), ktorý je v prílohe; úhrady 
podľa tohto cenníka vyberá prevádzkovateľ pohrebísk. 

4. Cena služby uvedenej v písm. a) Cenníka cintorínskych služieb Obce Geraltov sa 
uplatňuje až od nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN; do tej doby sa za jej poskytnutie 
vyberá úhrada vo výške ceny tejto služby platnej pred vydaním tohto Prevádzkového 
poriadku.   

5. Nájomca je povinný pri uzatváraní zmluvy na prenájom hrobového miesta uviesť 
meno, priezvisko a rodné číslo (ďalej len „identifikačné údaje“) osoby, pre ktorú hrobové 
miesto obstaráva. Identifikačné údaje osoby podľa prvej vety sú súčasťou zmluvy na 
prenájom hrobového miesta.  

 
 

IV. časť 
 

§ 4 
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Spoločné ustanovenia 
 

1. Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý je uvedený v III. časti, samostatne vydá 
starosta obce, a to bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto VZN.  

2. Na ostatné náležitosti týkajúce sa prevádzkovania pohrebísk, ktoré nie sú 
upravené v tomto VZN, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve. 

3. Povinnosti, zákazy a iné záležitosti, ktoré je povinný pri prevádzkovaní pohrebiska 
dodržiavať prevádzkovateľ pohrebiska, sa primerane vzťahujú aj na správcu pohrebiska. 

4. Právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta na pohrebisku (ďalej len 
„hrobové miesto“), ktoré vznikli pred účinnosťou tohto VZN, zostávajú zachované, a to bez 
zmien vyplývajúcich z tohto VZN; hrobové miesto je definované v § 2 ods. 1 zákona o 
pohrebníctve.  

 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Geraltove dňa ........ 
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Geraltov č. 2/2012 o poriadku pre 

pohrebiská na území obce Geraltov a jej miestne časti vrátane všetkých jeho neskorších 
zmien a doplnkov. 

3. Návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovom 
sídle obce dňa 14.03.2023 a zvesený dňa ......... 

4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa ................ a 
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia. 
 
 
 
 
 
V Geraltove dňa ............. 
 
 
 
 
              Vladimír Tejiščák  v. r. 
                starosta obce 
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Príloha Prevádzkového poriadku 
 
 
 

Cenník cintorínskych služieb Obce Geraltov 
 
 
 
 
a/   prenájom hrobového miesta (na 10 rokov): 
 

 pre občana s trvalým pobytom v Geraltove: 
 

- jednohrob        30,00 € 
   - dvojhrob        60,00 € 
                       - detský hrob                                                                                   15,00 € 
  - urna         15,00 € 
 

 pre občana bez trvalého pobytu v Geraltove: 
 

- jednohrob        60,00 € 
   - dvojhrob                  120,00 € 
                       - detský hrob                                                                                   30,00 € 
  - urna         30,00 € 
 


