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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
________________________________________________________________________________

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ust.
§ 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v y d á v a

Všeobecne záväzné
nariadenie č. 46
O SPRÁVE A PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK
NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
schválené uznesením MsZ č. XII/2008 pod B 203 zo dňa 18.09.2008,
zmeny a doplnky:
uznesením MsZ č. XIII/2008 pod B/230 zo dňa 13.11.2008,
uznesením MsZ č. IV/2015 pod B/89 zo dňa 23.04.2015,
uznesením MsZ č. XII/2020 pod č. 475 zo dňa 30.04.2020.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.

2.
3.
4.

Všeobecne záväzné nariadenie o správe a prevádzkovom poriadku pohrebísk na území
mesta Stará Ľubovňa upravuje správu a prevádzkovanie cintorínov na území mesta Stará
Ľubovňa a určuje šírku ochranného pásma pohrebiska, pravidlá umiestňovania a
povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska a činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas
pohrebu v meste Stará Ľubovňa ( ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska“ ),
ktorými sú:
a) starý cintorín na ul. Okružnej, par.č. 1085, k.ú. Stará Ľubovňa (ďalej aj ,,starý
cintorín“)
b) nový cintorín na ul. Okružnej č. 78/1254 , par. č. KN C 4265, k.ú. Stará Ľubovňa
c) cintorín v miestnej časti Podsadek, par. č. 1879/1, 1879/2, k.úk. Stará Ľubovňa
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa v rámci zabezpečovania verejného poriadku
v meste stanovujú činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
cintorínoch uvedených v odseku 1.
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa cintorínov, na
nájomcu a na iných návštevníkov cintorína.
Osobitné postavenie má cintorín Židovskej obce na ul. Janka Kráľa. Do tohto územia
môže fyzická a právnická osoba zasahovať len so súhlasom predstaviteľov Ústredného
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zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave ul.
Kozia 21, ktoré je vlastníkom tohto územia evidovaného v KÚ Stará Ľubovňa parc. číslo
527/000/0 o celkovej výmere 1075 m2. Zasahovanie do tohto územia bez súhlasu
predstaviteľov Židovskej obce sa považuje za priestupok podľa zák. č. 372/1990 Zb. a
článku 13 tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
Čl. 2
Prevádzkový poriadok pohrebiska
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom
pohrebiska.
Prevádzkový poriadok pohrebiska podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva mesta
Stará Ľubovňa.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Verejnoproslešné služby, p. o. Mesta Stará Ľubovňa,
IČO: 31953492,
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) pochovávanie,
c) vykonávanie exhumácie,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
e) správu a údržbu pohrebiska,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor
30 cm okolo celého obvodu hrobu, hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie musí
byť najmä pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov a náletových drevín,
d) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest,
e) uhradiť nájomné za hrobové miesto na základe nájomnej zmluvy podľa cenníka
pohrebných služieb,
f) strpieť dočasne uloženie zeminy na prenajatom hrobovom mieste pri výkope
susedného, resp. blízkeho hrobu.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a
zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a
obradných siení, ak je takáto úprava potrebná:
a) zákaz vodenia psov na pohrebiská,
b) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať,
odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky,
poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň,
c) prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence
alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad cintorína a uskladňovať ich pred
vyvezením na miesta na to určené,
d) zákaz páliť trávu a odpad,
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e) 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 cintorína. V odôvodnených prípadoch môže
prevádzkovateľ
cintorína rozsvecovanie sviečok a kahancov a manipuláciu s
otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať,
f) chodníky medzi hrobmi možno používať na iné účely, než na komunikačné len so
súhlasom prevádzkovateľa,
g) zákaz umiestňovania ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami v priestore
pohrebiska a v objektoch pohrebiska,
h) vysádzať stromy, kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený ich odstrániť, ak narušujú prevádzku
pohrebiska alebo starostlivosť o cintorín. Stromy, kry a lavičky umiestnené bez
súhlasu prevádzkovateľa je nájomca povinný na výzvu prevádzkovateľa odstrániť na
vlastné náklady.
7. Prevádzková doba pohrebiska:
a) december až február
od 07.00 do 18.00 hod.
b) marec až máj
od 07.00 do 19.00 hod.
c) jún až august
od 07.00 do 21.00 hod.
d) september až november
od 07.00 do 19.00 hod.
 Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to najmä v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne a v čase
vykonávania exhumácie.
 Návštevníci cintorína sú povinní opustiť areál pred uplynutím prevádzkovej doby.
8. Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán miest na
pochovávanie,
a) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov je špecifikovaný
v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
b) plán miest na pochovávanie je k dispozícií u prevádzkovateľa pohrebiska
c) Na starom cintoríne sa zakazuje vytvárať nové hrobové miesta. Pochovávanie sa
umožňuje len do starých hrobov, u ktorých uplynulá zákonom stanovená tlecia doba.
O tom rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska.
9. Spôsob vedenia evidencie pohrebiska je v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
10. Dĺžka tlecej doby je 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť.
11. Spôsob nakladania s odpadmi:
 prevádzkovateľ udržiava čistotu a poriadok počas celého roka v areáloch cintorínov,
zabezpečuje dostatok veľkoobjemových kontajnerov na odpad – odstraňuje
buriny, nežiaduce kroviny, napadané lístie a pod.
12. Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
 Vstup s motorovými vozidlami na cintorín je povolený iba po vyhradených
komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do domu smútku, na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do
chladiacich boxov,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
alebo na inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomretého na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
e) prevádzkovateľ inej pohrebnej služby smie vstúpiť na pohrebisko výlučne so súhlasom
prevádzkovateľa, za presne dohodnutých podmienok.
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 Prevádzkovateľ môže vykázať z cintorína vodičov s motorovými vozidlami ak
nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
 Vstup motorových vozidiel na chodníky do jednotlivých oddelení cintorína pomedzi
hroby je zakázaný.
 Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ cintorína eviduje a zároveň
kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.
13. Cenník pohrebných a cintorínskych služieb tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto VZN.
14. Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný na informačnej tabuli pri vstupe
na pohrebisko a na webovej stránke prevádzkovateľa a Mesta Stará Ľubovňa.
15. Ostatné náležitosti neuvedené v prevádzkovom poriadku usmerňuje Zákon č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve.
Čl. 3
Určenie ochranného pásma pohrebiska
Mesto Stará Ľubovňa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska a určuje jeho šírku v
rozsahu 10 m od hranice pozemku pohrebiska.1
Čl. 4
Pravidlá umiestňovania stavieb v ochrannom pásme pohrebiska
V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné umiestniť a nie je možné povoliť žiadne
budovy a stavby, s výnimkou budov a stavieb, ktoré svojim účelovým určením priamo súvisia
s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom.
Čl. 5
Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu
V ochrannom pásme pohrebiska je počas pohrebu, so zreteľom na pietu zakázané:
a) vykonávať stavebné, búračské práce a obdobné práce, práce s použitím
stavebných a obdobných zariadení, strojov, nástrojov a náradia,
b) vykonávať poľnohospodárske činnosti s použitím strojov, motorových vozidiel a
obdobných zariadení,
c) vykonávať činnosti, ktoré rušia pohreb hlukom, krikom, spevom, produkciou
hudby, vibráciami, svetelnými, laserovými a obdobnými efektmi, nad mieru
primeranú pietnemu charakteru pohrebu.
Čl. 6
Priestupky
1.
2.

Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať aj v zmysle osobitných
predpisov2.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, a to
zákon
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov3.

1

§ 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z.
Ust. § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
3
Ust. § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
2
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Čl. 7
Kontrola dodržiavania tohto VZN
1.

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú orgány príslušné podľa osobitných
predpisov. Na úrovni Mesta vykonávajú kontrolu:
a) mestská polícia,
b) prevádzkovateľ pohrebiska,
c) hlavný kontrolór mesta,
d) poverení zamestnanci MsÚ Stará Ľubovňa.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 05.10.2008 .
Zmena VZN č. 46 bola schválená MsZ č. IV/2015 uznesením č. B/89 dňa 23.04.2015
v Starej Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 15.05.2015.
Zmena VZN č. 46 bola schválená MsZ č. XII/2020 uznesením č. 475 dňa 30.04.2020
v Starej Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 01.06.2020.

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r.
primátor mesta
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Príloha č. 1 k VZN č. 46

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa

CENNÍK
pohrebných a cintorínskych služieb
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I. Ceny cintorínskych služieb

cena v EUR

01/ Za užívacie právo k pohrebnému miestu
a/ prepožičanie miesta pre hrob, hrobku alebo urnu v zemi vrátane
miesta pre príslušenstvo hrobu na tleciu dobu /10 rokov/
za každý i začatý m2 (údržba, kosenie, odvoz odpadu, voda)
b/ obnova /predĺženie/ užívacieho práva po uplynutí tlecej
doby na miesto pre hrob, hrobku alebo urnu na dobu ďalších10 rokov
za každý i začatý m2 (údržba, kosenie, odvoz odpadu, voda)

15,00
15,00

02/ Cintorínske práce a služby
1 Výkop hrobu – letné obdobie (16.03. – 14.11.) – 930311
- Jednohrob (180x220x90 cm)
- Dvojhrob (220x220x90 cm)
- Detský hrob (130x160x80 cm)

80,00
100,00
40,00

2. Výkop hrobu - zimné obdobie ( 15.11. – 15.03.)
- Jednohrob (180x220x90 cm)
- Dvojhrob (220x220x90 cm)
- Detský hrob (130x160x80 cm)

94,00
124,00
47,00

3. Hrobka, hrob
a/ odkrytie a zakrytie hrobky, hrobu
b/ vyberanie a uloženie betónových dosák
c/ izolačná fólia
d/ betónová mazanina

15,00
10,00
3,00
20,00

Úkony č. 3 a, b, budú fakturované s 50 % prirážkou, pokiaľ sú vykonávané v deň
pracovného pokoja, v deň pracovného voľna a sviatky.
4. Pri vstupe na cintorín za účelom rekonštrukcie hrobu, opravy
prípadne výstavby hrobky a osadenie pamätnej tabule
jednorazový poplatok vo výške

15,00

03/ Exhumácia a vyzdvihnutie ľudských ostatkov
a/ exhumácia z hrobu – hrobky ľudských ostatkov do 10 rokov
od dátumu pochovania
b/ exhumácia z hrobu – hrobky ľudských ostatkov nad
10 rokov od dátumu pochovania
c/ uloženie exhumovaných ľudských ostatkov do
nového hrobu

150,00
100,00
50,00

K cenám za exhumáciu ľudských ostatkov sa pripočítavajú ceny za výkop nového hrobu.
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Úkony a,b,c v deň pracovného pokoja, pracovného voľna a sviatky sa fakturujú s 50 %
prirážkou.
04/ Uloženie popola zomrelého
a/ uloženie urny do zeme alebo vyzdvihnutie urny zo zeme,
z betónovej schránky v zemi
b/ uloženie alebo vyzdvihnutie urny z hrobky
c/ rozsyp popola v urnovom háji

10,00
10,00
5,00

Úkony a,b,c sa v deň pracovného pokoja, pracovného voľna a sviatky účtujú s 50% prirážkou.
II. Pohrebné služby
01/ Prepožičanie obradnej miestnosti letné obdobie
02/ Prepožičanie obradnej miestnosti zimné obdobie
03/ Prepožičanie výstavnej miestnosti letné obdobie
04/ Prepožičanie výstavnej miestnosti zimné obdobie
05/ Použitie katafalku
06/ Použitie kaplnky
07/ Použitie chladiaceho zariadenia za 24 hodín
08/ Účasť organizátora pri pietnom akte
09/ Ozvučenie pri hrobe, kaplnke
10/ Zhotovenie smútočného panelu /fot. tabuľa/
11/ Návšteva domu smútku po pracovnej dobe
1 hodina letné obdobie
12/Návšteva domu smútku po pracovnej dobe
1 hodina zimné obdobie
13/ Prepožičanie vozíka

30,00
40,00
15,00
20,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
3,00
10,00
20,00
5,00

Úkony 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10,11 a 12 v deň pracovného pokoja, v deň pracovného voľna a
vo sviatky sa fakturujú s 50 % prirážkou.
III. Preprava automobilom
01/ Podľa záznamu o prevádzke vozidla pre jedného zákazníka
a/ za každý i začatý km jazdy
b/ jednorazový poplatok za jazdu mimo pracovnej doby t. j.
Po – pia 15oo hod. – 7oo hod., So, Ne a sviatky 24 hod. denne
02/ Druhý člen osádky za každú 1/4 hodinu
03/ Čakacia doba od pristavenia automobilu do ukončenia úkonu
za každú začatú 1/4 hodinu
04/ Vynášanie z bytu – z miesta úmrtia 1 pracovník
05/ Použitie pohrebného vozidla v sprievode jednorázovo + km

0,60
10,00
2,00
1,00
10,00
10,00

Ceny za úkony 02, 03, 04, 05 sa zvyšujú o 25 % pokiaľ tieto úkony boli vykonané po
pracovnej dobe a 50 % pokiaľ tieto boli vykonané v deň pracovného pokoja alebo v deň
pracovného voľna a vo sviatky.
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IV. Ostatné služby
01/ Zvesenie mŕtvoly, manipulácia s mŕtvolou pri havárii,
utopení, vražde a pod., 1 pracovník
02/ Nosenie rakvy v rukách + uloženie do hrobu, hrobky 1 pracovník NC
03/ Nosenie rakvy v rukách + uloženie do hrobu, hrobky 1 pracovník SC
04/ Manipulácia s vencami pri preprave – 1 veniec
05/ Upevnenie kytice na rakvu
06/ Manipulácia s mŕtvolou pred pohrebom
07/ Príprava pohrebného obradu až do ukončenia pohrebu 1 hod 1 pracovník
08/ Príplatok za sťažené podmienky pri manipulácií s mŕtvolou
(pri prevozoch zašpinenie krvou)
09/ Obliekanie
10/ Holenie, umývanie, úprava
11/ Uloženie zosnulého do rakvy
12/ Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe
13/Vybavenie matriky
14/ Vybavovanie obradu

30,00
10,00
15,00
0,50
1,00
7,00
10,00
10,00
20,00
5,00
10,00
0,50
5,00
5,00

Ceny za úkony 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 sa zvyšujú
o 50% pokiaľ tieto úkony boli vykonané v deň pracovného pokoja alebo
v deň pracovného voľna a sviatky

Ceny sú uvedené s DPH.
Cenník platí od 21.02.2013
Ing. Ľubomír Krett
riaditeľ VPS p.o. Stará Ľubovňa

Telefónne čísla: dom smútku 43 221 28,
vedúci pohrebníctva, mob. tel. 0903 904 933
vodič pohrebného auta mob. tel. 0903 551 759
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