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Obec Lúčka na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
v platnom znení 
 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 
poriadok pohrebiska Obce Lúčka a Domu nádeje 

 
 

Čl. 1 
Identifikačné údaje  pohrebiska 

 
Verejné pohrebisko v obci Lúčka je zriadené v súlade s § 15 Zákona č. 131/2010 o 
pohrebníctve. 
  
Prevádzkovateľ:   OBEC LÚČKA 
Sídlo:    Lúčka 59, 087 01  Giraltovce 
IČO:    00595764 
Telefón:   054 736 51 31 
E mail:   info@oculucka.sk 
 
Prevádzková doba:  Nepretržite 

 
Čl. 2 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať pri 
prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a 
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov a zákonom NR SR č. 103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Úcta k pamiatke zosnulých prikazuje, aby pohrebiská, Dom nádeje a obradné miestnosti 
boli udržiavané v stave zodpovedajúcom ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri 
ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy. 

3. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Lúčka 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Lúčka. Súčasťou pohrebiska je aj Dom nádeje. 

 
Čl. 3 

Rozsah služieb poskytovaných v Dome nádeje 
 

1. Prevádzkovateľ poskytuje v Dome nádeje služby: 

a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,  
b) vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom pohrebu) v 

obradnej sieni. 
 

 Čl. 4 
Správa Domu nádeje 

 
1. Prevádzkovateľ zabezpečuje: 

a) správu Domu nádeje, funkčnosť chladiacich zariadení a úpravu obradnej siene,  
b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom 

o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide v 



súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným 
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.  
 

2. Dom nádeje slúži na:  
a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré 

zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0o C do 5o C; ak doba od zistenia 
úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 
dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho 
zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako –10o C. Mraziace 
zariadenie bude pre takéto prípady využívané na základe dohody v nemocnici alebo v 
pohrebnej službe,  

b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.  

3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.  

4. Dom nádeje sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu 
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.  

5. Prevádzkovateľ umožní 30 minút pred konečným uzavretím rakvy pred pochovaním 
prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb.  

6. Zamestnanci prevádzkovateľa pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s rakvou sú povinní 
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť 
účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou 
vôľou obstarávateľa pohrebu. 
 

Čl. 5 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 
1. Prevádzkovateľ na pohrebisku poskytuje služby:  
 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, prípadne tieto práce zabezpečí obstarávateľ 
pohrebu (rodina zomrelého) na vlastné náklady, pričom je povinný zabezpečiť 
bezpečnostné a hygienické podmienky,  

b) vykonávanie exhumácie,  
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,  
d) správu pohrebiska,  
e) správu Domu nádeje,  
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,  
g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,  
h) dodávku vody,  
i) dodávku elektrickej energie.  

 
2. Prevoz ľudských pozostatkov, prípadne ľudských ostatkov zabezpečuje od Domu nádeje na 
    pohrebisko pohrebná služba, ktorú si zabezpečí obstarávateľ pohrebu na vlastné náklady. 
 

 
Čl. 6 

Vznik a zánik užívania hrobového miesta 
 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 

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 /tj. minimálne 10 rokov/. 

3. 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. 

4. 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 sa 
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť 
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na 
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 

7. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 
b) sa pohrebisko zruší, 
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

 
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov v odseku 7 písm. a) a 

b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť 
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. Výpoveď nájomnej 
zmluvy v týchto prípadoch je prevádzkovateľ pohrebiska povinný doručiť nájomcovi 
najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 
 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 7 
písm. c) je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. 

10. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na   
mieste obvyklom na pohrebisku. 

11. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 
7 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa 
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto 
lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, 
po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 

12. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 7 
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste 
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo 
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo 
hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa 
môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej doby sa príslušenstvo hrobu považuje za 
opustenú vec. 

13. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 10 a 11, musí zabezpečiť 
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobu. 

 

Čl. 7 
Povinnosti prevádzkovateľa Domu nádeje a pohrebiska 

 
Prevádzkovateľ Domu nádeje a pohrebiska je povinný:  

1. Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred Domom nádeje a chodníkov na 
pohrebisku.  



2. Pred smútočným obradom v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu pripraviť 
smútočnú obradnú sieň v Dome nádeje.  

3. Dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v Dome nádeje.  

4. Vykonať dezinfekciu chladiacich zariadení pri ich čistení a po každom uložení ľudských 
pozostatkov.  

5. Vykonávať upratovanie všetkých priestorov v Dome nádeje po každom smútočnom 
obrade.  

6. Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania 
dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebiskách a v prípade potreby ich 
spílenia zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby.  

7. Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a 
spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať.  

8. Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť 
pohrebiska.  

9. Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko.   

10. Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri 
prevádzkovaní Domu nádeje a pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi 
predpismi.  

11. Zabezpečiť pre osoby, vykonávajúce činnosti, súvisiace s prevádzkou Domu nádeje a 
pohrebiska, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  

12. Vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr 
tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.  

13. Vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť 
mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.  

14. Zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie 
požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a uchovávať ju najmenej 
do uplynutia tlecej doby. 

 

Čl. 8 
Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:  

 
a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  
b) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,  
c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,  
d) udržiavať poriadok na pohrebisku, 
e) ukladať odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko,  
f) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta, 
g) stavebný odpad, ktorý vznikne z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta 

(budovanie obruby, pomníka, hrobky atď.) odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.  
 
2. Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:  
 



a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska,  

b) umiestňovať lavičku na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa 
pohrebiska, 

c) vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska,  

d) fajčiť na pohrebisku,  
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených, 
f) vodiť psa na pohrebisko, 
g) robiť hluk na pohrebisku, 
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta. 
 

Čl. 9 
Povinnosti návštevníka pohrebiska 

 
1. Návštevník pohrebiska je povinný:  

a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska, 
b) na pohrebisku a v Dome nádeje správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a 

dôstojnosť miesta,  
c) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia 

verejnému záujmu.  
2. Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje:  

a) vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného súhlasu 
prevádzkovateľa pohrebiska,  

b) jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch,  
c) fajčiť, požívať alkoholické nápoje, iné návykové látky na pohrebisku,  
d) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  
e) vodiť psa na pohrebisko,  
f) robiť hluk na pohrebisku,  
g) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta. 
 

Čl. 10 
Prístup na pohrebisko 

 
1. Pohrebisko v obci Lúčka je prístupné verejnosti nepretržite. 

 

Čl. 11 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ostatky.  

2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého za   
jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Do hrobu je možné uložiť aj 
urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami.  

3. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ 
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. pri epidémii).  

4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.  

5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie 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. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej 
dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných 
nerozložiteľných materiálov. Rakvy musia byť pevne uzavreté.  

7. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je možné len s vedomím prevádzkovateľa 
pohrebiska.  



8. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené 
ľudské pozostatky alebo ostatky sa ukladajú v urne s popolom na pohrebisku.  

9. Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisku prevádzkovateľ 
pohrebnej služby nesmie poškodiť okolité hroby a príslušenstvo pohrebiska.  

10. 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.  

11. Plány hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento 
prevádzkový poriadok, sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa 
pohrebiska. Zjednodušená orientačná mapa cintorína je na informačnej tabuli na 
pohrebisku.  

12. Prevádzkovateľ pohrebiska alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby zabezpečujúci pohreb, 
môže ukladať zeminu počas výkopu hrobu ako aj náhrobnú dosku na okolité hroby do doby 
ukončenia obradu a pochovania, ak má povolenie od nájomcu dotknutého hrobového 
miesta. Po ukončení prác je prevádzkovateľ pohrebiska alebo prevádzkovateľ pohrebnej 
služby povinný uviesť dotknuté hrobové miesto do pôvodného stavu s dokonalým 
vyčistením. Ak nie je technicky možné dočasne uložiť zeminu ako aj náhrobnú dosku na 
iné miesto, prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne dať takéto povolenie aj bez súhlasu 
nájomcu príslušného hrobového miesta.  

13. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané. 

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

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

b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m  

c) pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7m  

d) prehĺbený hrob musí mať hĺbku 2,2 m  

e) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody  

f) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m  

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

h) Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahuje požiadavka; bočné vzdialenosti medzi 
jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m  

i) pri dvoj hrobe, viac hrobe, ktoré vznikajú ako nové hrobové miesta zlúčením už 
existujúcich hrobových miest, musia byť dodržané vonkajšie rozmery na základe 
povolenia prevádzkovateľa pohrebiska  

j) maximálne vonkajšie obrysové rozmery hrobky vrátane akéhokoľvek príslušenstva sú 
stanovené na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska  

k) pri ukladaní ľudských pozostatkov do hrobu so stenami z betónových dielcov a dnom 
len z rastlého terénu, musí byť vnútorný priestor najmenej 0,8x0,8x2,2 m. Uloženie 
vrchných krycích betónových platní, ktoré zakrývajú rakvu, musia byť najmenej 0,2 m 
pod úrovňou vzrastlého terénu.  

15. Na pohrebisku je vyčlenený priestor pre tzv. ekologické, alebo „americké“ pochovávanie. V 
tomto vymedzenom priestore pre pochovávanie je potrebné dodržiavať nasledovné 
pravidlá:  

a) pochovávať je možné priamo do zeme bez stavby 

b) v prípade, ak je vybudovaná hrobka (krypta), táto bude vyložená a zakrytá 
betónovými panelmi a to tak aby vrchné panely boli minimálne 15 cm pod úrovňou 
trávnatého porastu. Takto pripravené miesto sa zakryje trávnatým porastom.  

c) Vopred pripravený betónový základ (pod náhrobnú tabuľu) bude z estetických dôvodov 



osadený na úrovni trávnatého porastu. Na betónovom podstavci bude umiestnený 
žulový podstavec na ktorý bude umiestnená náhrobná tabuľa.  

d) v uvedenej časti pohrebiska je zakázané budovať alebo osadzovať hroby z betónu 
alebo iného materiálu (napr. kameň a iné) na povrchu hrobky. Vo vegetačnom období 
sa odporúča odstraňovať vence z trávového koberca do 10-tich dní (kvôli údržbe). 
Sviečky a kahance sa môžu umiestňovať na žulový podstavec. 

16. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby môžu začať kopanie hrobu, až po vytýčení 
hrobového miesta a vymeraní rozmerov hrobu oprávnenou osobou, ktorú určí 
prevádzkovateľ.  

17. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii 
prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

Čl. 12 
Dĺžka tlecej doby 

 
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 
2. Tlecia doba pre pohrebisko v obci Lúčka je 20 rokov pri pochovávaní do hrobu a 50 rokov    

pri pochovaní do hrobky. 
 

Čl. 13 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 
1. Obec ako prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:  

a) evidenciu hrobových miest  
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska  

 
2. Evidencia hrobových miest obsahuje:  

a) meno, priezvisko a dátum 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 
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou 

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, 
názov obce, ak je nájomcom obec 

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 podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový 
hrob 

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského 
plodu 
 

3. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:  
a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal  
b) údaje o zrušení pohrebiska 

 
 

Čl. 14 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup 
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s 
obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým 
poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným 



prevádzkovateľom pohrebiska.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdáva 
a preberá priestory a zariadenia domu nádeje obstarávateľovi pohrebu a tej pohrebnej 
službe, ktorá bude vykonávať pietny akt. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska 
najmenej jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah 
vykonania pohrebnej služby v dome nádej i na pohrebisku.  

4. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa 
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním 
zachovávať dôstojnosť celého pietneho aktu.  

5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prípadne ten kto robí výkopové práce je zodpovedný za: 

a) výkop hrobu, jeho zasypanie a práce súvisiace s pochovávaním  

b) bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky  

c) za americké pochovávanie  

d) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti  

 

Čl. 15 
Ochranné pásmo pohrebiska 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska zriaďuje ochranné pásmo pre pohrebisko - cintorín v obci 
Lúčka, ktoré sa nachádza na parcele C KN 7/1 o výmere 2 392m2 – ostatná plocha vo 
vlastníctve obce Lúčka. 

2. Obec Lúčka určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre pohrebisko vo 
vzdialenosti 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. 

3. V tomto ochrannom pásme je povolené umiestňovať len budovy, ktoré budú poskytovať 
služby súvisiace s pohrebníctvom, parkovisko, prístupovú cestu, chodník a pod.  

4. Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce činnosti: kosenie, 
pílenie, rôzne stavebné činnosti, oslavy a akcie pri ktorých je hluk, akákoľvek reprodukcia 
hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh pohrebu alebo iného 
cirkevného aktu, obradu.  
 

Čl. 16 
Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá odpad z hrobového miesta do 
zberných nádob na to určených pre pohrebisko. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, 
ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne 
záväznom nariadení obce Lúčka. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie 
čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá obec.  

3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku. 

4. Stavebník po ukončení kamenárskych prác je povinný postarať sa o vyčistenie okolia a 
odvoz prebytočného materiálu, ako aj iného odpadu, mimo areálu pohrebiska na vlastné 
náklady. 



 

 

 
Čl. 17 

Cenník služieb  
 

1. Cenník za služby poskytované na pohrebisku a v Dome nádeje v obci Lúčka 
prevádzkovateľom pohrebiska je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku. 

 
Čl. 18 

Priestupky a iné správne delikty 
 
1. Priestupky na úseku pohrebníctva, ktorých sa dopustia fyzické osoby a pokuty za tieto  
    priestupky sú upravené v zákone o pohrebníctve.  

2. Správne delikty na úseku pohrebníctva, ktorých sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ a      
právnická osoba pokuty za tieto správne delikty sú upravené v zákone o pohrebníctve. 

 
Čl. 19 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude 
sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka 
č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

3. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lúčka bol schválený Všeobecne záväzným 
nariadením obce Lúčka č.1/2020, uznesením č. 37/10/2020 dňa 16.12.2020 a nadobúda 
účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 
V Lúčke, dňa  16.12.2021  
 
 
 
 
 
         Mikuláš Mašlej 
              starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 
1. Cenník služieb na pohrebisku a v Dome nádeje 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
 

CENNÍK SLUŽIEB  
 

NA POHREBISKU A V DOME NÁDEJE V OBCI LÚČKA 
 

PRENÁJOM HROBOVÝCH MIEST NA DOBU 10 ROKOV CENA v EUR 
  

Prenájom detského hrobového miesta (dieťa do 10 rokov) 12,00 
  
Prenájom hrobového miesta – jednohrob (nad seba) 17,00 

  
Prenájom hrobového miesta – dvojhrob (vedľa seba) 33,00 
  
Prenájom urnového miesta (v zemi) 12,00 

  
Nájom urny v zemi 12,00 
  

 
Od platenia sú oslobodené hrobové miesta vojakov. 

 
Služby v Dome nádeje CENA v EUR 
  
Použitie chladiaceho zariadenia v Dome nádeje 
(za každý i začatý deň) 

 

  
- občania s trvalým pobytom v obci Lúčka 5,00 
- cudzí občania 7,00 

  
Prepožičanie obradnej siene v Dome nádeje na jeden smútočný 
obrad 

 

- občania s trvalým pobytom v obci Lúčka 20,00 
- cudzí občania 30,00 

 
 
Vykopanie a zasypanie hrobu prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje dodávateľsky 
prostredníctvom pohrebnej služby a teda cena za vykopanie a zasypanie hrobu je podľa 
cenníka pohrebnej služby alebo je vykopanie a zasypanie hrobu súčasťou pohrebných služieb 
dohodnutých obstarávateľom priamo s poverenou pohrebnou službou. 


