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Schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove dňa 30.06.2020 

                                              uznesením č. 26/2020 
 

 

 

 

 

 

            

        

Účinnosť: 15-tym dňom zverejnenia 

Obec Jakubov 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. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách 

 

vydáva toto 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubov 

č. 2/2020, 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2108705&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1898213&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1898280&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3716876&f=3
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čl. 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Obce 

Jakubov, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Jakubov     

uznesením č. 26/2020 zo dňa 30.06.2020 

   

2. Toto všeobecné záväzné  nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia. 

 

3. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jakubov zo dňa 1.3.2018. 

 

 

 

 

V Jakubove 01.07.2020 

 

 

 

Mgr. Peter Gajdár            

starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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           Príloha č.1 

Prevádzkový poriadok  

pohrebiska obce Jakubov 
 

Článok 1 

Vlastník pohrebiska  

 

1. Obec Jakubov je  vlastníkom pohrebiska v Jakubove. (ďalej ako“ vlastník pohrebiska“) 

 

2. Identifikačné údaje vlastníka pohrebiska: 

 Vlastník pohrebiska             :  Obec Jakubov 

 Štatutárny zástupca  :  Mgr. Peter Gajdár, starosta obce 

 Sídlo                          : 900 63  Jakubov 191 

 IČO    :  00 30 48 16 

 DIČ         :  2020643625 

 

 

Článok 2 

Prevádzkovateľ pohrebiska  

 

1. POHREBNÍCTVO ECKER, s. r. o.,  je  prevádzkovateľom  pohrebiska v Jakubove. 

     (ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebiska“) 

 

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska: 

 Prevádzkovateľ pohrebiska :  POHREBNÍCTVO ECKER, s.r.o. 

 Štatutárny zástupca  :  Vladimír Ecker, konateľ spoločnosti 

 Sídlo spoločnosti   : Ferdiša Kostku 1886/5, 901 01 Malacky  

 IČO    :  46 494 511 

 IČ DPH   :  2820013163 

 

 

Článok 3 

Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku 

 

1. Vlastník pohrebiska poskytuje tieto služby: 

a) evidenciu hrobových miest, 

b) uzatváranie nájomných zmlúv, 

c) riešenie nezaplatených hrobových miest, 

d) správu domu smútku, 

e) vývoz odpadu, 

f) zásobovanie úžitkovou vodou, 

g) zaisťuje údržbu spoločných a historických hrobov a stará sa o vonkajší vzhľad ak 

nemajú udržiavateľa  

h) údržbu pohrebiska, domu smútku, oplotenia,  komunikácií a zelene na pohrebisku, 

i) zabezpečuje technickú vybavenosť na pohrebisku a v dome smútku,  

j) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,                                                               

k) zverejňovanie  informácií na pohrebiskách na mieste obvyklom. 
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2. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje tieto služby:                                                                                      

a) vykopanie a zásyp hrobu,                                                                      

b) pochovávanie ľudských ostatkov, alebo pozostatkov, vrátane ukladania urien do 

hrobu, alebo hrobky,  vyhotovenie fotodokumentácie,                                                                                                 

c) vykonanie exhumácie,                                                                                                          

 

 

Článok 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa dôstojne so zreteľom na pietny charakter 

pohrebiska. Zakazuje sa najmä behanie, hlasná reč alebo reprodukovaná hudba, fajčenie, 

sedenie alebo ležanie na hrobových miestach alebo pomníkoch, vstup so zvieratami. 

 

2. Odpad z hrobových miest je možné ukladať len do kontajnera na to určeného. Doňho sa 

nesmie privážať odpad z miest mimo pohrebiska. Je zakázané na pohrebisku spaľovať 

odpad. 

 

3. S úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne a vždy pevne zavrieť ventil. 

 

4. Vjazd na pohrebisko s akýmkoľvek motorovým vozidlom je prísne zakázaný. 

 

5. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými 

osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria 

vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou 

pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených vlastníkom pohrebiska, s jeho 

predchádzajúcim súhlasom.  

 

6. Na pohrebisku nie je dovolené najmä robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné 

návykové látky, vstupovať už pod ich vplyvom, odkladať odpady a iné veci mimo miest 

na to určených, vodiť alebo v púšťať psov a iné zvieratá. V celom objekte sa zakazuje 

jazda na bicykli a iných podobných prostriedkoch (napr.: korčule, kolobežka, skateboard 

a pod.)   

 

 

Článok 5 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca a ostatné osoby sú povinné udržiavať vzhľad hrobu tak, aby nepôsobili 

neesteticky, rušivo vo vzťahu  k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom. Rovnako 

majú povinnosť venovať túto starostlivosť bezprostrednému okoliu prenajatého 

hrobového miesta.  

 

2. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, zbavené buriny, očistené od rôznych  nánosov 

a pomníky musia byť osadené tak, aby  neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité 

hrobové miesta. Znehodnotené  kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie 
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predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska je potrebné z hrobového miesta 

odstrániť. 

 

3. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na 

vlastné náklady len s predchádzajúcim písomným  súhlasom vlastníka pohrebiska. Pri 

stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u vlastníka 

pohrebiska povolenie na práce  s uvedením  dodávateľa prác a charakteru práce. Osoby, 

ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné riadiť sa pokynmi 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

 

4. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať pokyny 

prevádzkovateľa pohrebiska.   

 

5. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu 

vlastníka pohrebiska. Vlastník pohrebiska ich môže odstrániť, ak narušujú prevádzku 

pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesto. 

 

 

Článok 6 

Otváracie hodiny pohrebiska 

 

1.      Pohrebisko je verejnosti prístupné: 

- v letnom období od 1. apríla do 30. septembra denne od 600 hod. do 2100 hod., 

- v zimnom období od 1. októbra do 31. marca denne od 800 hod. do 1800 hod., 

- v období od 28. októbra do 8. novembra a v období Vianočných sviatkov od 800 hod. 

do  2200 hod. 

 

2. Na pohrebisku je možné zdržovať sa len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. 

Každý návštevník je povinný do stanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia 

opustiť pohrebisko. 

 

 

Článok 7 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového miesta 

ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky (v urne) môže 

do hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového miesta alebo 

obstarávateľ pohrebu. 

 

2. Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta musia 

byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 pod 

bod 1a) až 1c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

 

3. Hrobové miesta sa zriaďujú tak, aby bol medzi nimi voľný priestor v šírke min. 30 cm. 

 

4. Plán hrobových miest je k dispozícii pri vstupe na pohrebisko, na obecnom úrade, ako aj na 

webovom sídle obce. 
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5. Na pohrebisku môže byť pochovaná osoba, ktorá: 

• mala posledné miesto trvalého pobytu obec Jakubov, 

• v obci niekedy v minulosti trvalý pobyt mala, 

• sa preukázateľne v obci dlhodobo zdržiavala. 

 

6. Vlastník pohrebiska prenecháva nájomcovi hrobové miesto až po uzavretí nájomnej 

zmluvy, zaplatení nájomného a uložení ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov.  

 

 

Článok 8 

Dĺžka tlecej doby 

 

1. Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov od pochovania v hrobe.     

                      

2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky  nie sú po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 

primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.         

 

 

Článok 9 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Evidenciu hrobových miest vedie vlastník pohrebiska elektronicky v príslušnom 

programe s výstupom pre verejnosť na webovej stránke obce. 

 

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej forme.  

 

 

Článok 10 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný 

biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do 

príslušného kontajnera na odpad umiestneného na pohrebisku. 

 

2. Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca 

odstrániť sám, odvezením na skládku na to určenú. 

 

3. Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na 

pohrebisku. 
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Článok 11 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko len so 

súhlasom prevádzkovateľa alebo vlastníka pohrebiska len v nevyhnutnom rozsahu (na 

prípravu hrobu, vykonanie príslušného obradu). 

 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby 

nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska. 

 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového 

poriadku, svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov, objednávať si 

u prevádzkovateľa pohrebiska výkopové práce, prípadne vykonať výkopové práce so 

súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a za jeho podmienok. 

 

4. Obstarávateľ pohrebu, alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť 

prevádzkovateľovi pohrebiska čas a dátum smútočného obradu, najneskôr 24 hodín pred 

plánovaným smútočným obradom.  

 

 

Článok 12 

Podmienky ekologického pochovávania 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie. 

 

 

Článok 13 

Cenník služieb 

 

Nájomné za hrobové miesto: 

• detský hrob – 0,50 €/rok, 

• jednohrob - 1,00 €/rok, 

• dvojhrob – 1,50 €/rok, 

• trojhrob – 2,00 €/rok, 

• štvorhrob – 30,00 €/rok, 

• urna – 0,50 €/rok 

 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska je záväzný pre vlastníka pohrebiska, 

prevádzkovateľa pohrebiska, pre nájomcov hrobových miest, pre všetkých návštevníkov 

pohrebiska, pre osoby vykonávajúce údržbárske a kamenárske práce na pohrebisku, pre 

pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu.         

        

2. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  


