Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písmeno g) zákon 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 znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
4/2022
z 27. 04. 2022,
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PRE POHREBISKÁ V PÔSOBNOSTI MESTA LEVOČA
Preambula
V súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa
ustanovuje tento prevádzkový poriadok, ktorý sa vzťahuje na všetky pohrebiská v pôsobnosti mesta
Levoča.
Prevádzkovaním pohrebísk je poverená príspevková organizácia Technické služby mesta Levoča.
Pohrebiská v správe Technických služieb mesta Levoča sú Mestský cintorín v Levoči a cintorín
v Levočskej Doline.
Vojenské hroby z prvej a druhej svetovej vojny Technické služby mesta Levoča ako správca udržiava
v súlade so zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov a
s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Tento prevádzkový poriadok pohrebísk upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk, rozsah služieb
poskytovaných na pohrebiskách, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovávaním
dôstojnosti tohto miesta, čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie
pohrebísk, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na
pohrebiská, cenník cintorínskych služieb.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk:
Názov: Technické služby Mesta Levoča
Zriaďovateľ: Mesto Levoča
Sídlo organizácie: Hradby 758/2, 05401 Levoča
IČO: 35 528 052
DIČ: 2020731713
IČ DPH: SK 2020731713
Právna forma: príspevková organizácia
Dátum zriadenia: 1.7.1996
Doba zriadenia: na dobu neurčitú
Štatutárny orgán: riaditeľ príspevkovej organizácie
Článok I
Rozsah služieb prevádzkovaných na pohrebiskách
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
2. vykonávanie exhumácie,
3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
4. správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä:
a) uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcom
hrobové miesta,
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b) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
c) dodávku úžitkovej vody, ak sú na pohrebisku vybudované rozvody,
d) zabezpečenie osvetlenia, ak je na pohrebisku vybudované,
e) sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín.
5. správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
6. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Článok II
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo
miesto na uloženie urny.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a § 684
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb..
3. Nájomca hrobového miesta je povinný dodržiavať najmä tieto povinnosti:
- dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
- udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu
neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady,
- označiť hrobové miesto minimálne dreveným krížom s uvedeným mena a priezviska
zomrelého,
- písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.,
- udržiavať poriadok na pohrebisku,
- hradiť v zmysle platného cenníka a nájomnej zmluvy nájomné,
- strpieť zásah do svojho hrobového miesta na nevyhnutný čas pri prevádzkovaní pohrebiska
(najmä na dočasné umiestnenie zeminy, uloženie krycej dosky z vedľajšieho hrobového miesta
v prípade prípravy alebo úpravy vedľajšieho hrobového miesta) s tým, že prevádzkovateľ
pohrebiska je povinný dať hrobové miesto do pôvodného stavu na svoje náklady,
- nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
nájomca hrobového miesta ani žiadna iná osoba ním poverená vykonávať žiadne úpravy okolia
hrobu (betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať
lavičky, v opačnom prípade budú odstránené prevádzkovateľom pohrebiska na náklady
nájomcu,
- zhotoviť rám na nové hrobové miesto vždy len podľa podmienok stanovených
prevádzkovateľom, to znamená pokiaľ ide o rozmer a typ hrobového miesta, druh použitého
materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa,
- všetky práce, opravy a úpravy hrobových miest je nutné dopredu oznámiť prevádzkovateľovi
pohrebiska, aby nedošlo k poškodeniu alebo k zámene hrobového miesta. Uvedené práce sa
vykonávajú iba počas pracovných hodín prevádzkovateľa pohrebiska.
- opravu alebo úpravu hrobového miesta možno vykonať len s písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska s výnimkou uloženia (aranžovania) kvetov, výsadby
kvetov na hrobovom mieste a zapálenia sviečky, ktoré svojimi rozmermi a umiestnením nesmú
obmedzovať užívanie iných hrobových miest, alebo inak narúšať pietu prináležiacu miestu
posledného odpočinku,
- nájomca, alebo ním poverená osoba, ktorá bude prevádzať úpravu alebo opravu hrobového
miesta je povinná prizvať zamestnanca prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý skontroluje hrobové
miesto pred začatím stavebných prác, vytýči priestor hrobového miesta a skontroluje hrobové
miesto pred a po ukončení prác,
- nájomca, alebo ním poverená osoba, ktorá vykonáva práce na oprave alebo úprave hrobu, najmä
kamenárske práce, alebo akékoľvek iné práce, je po ukončení prác povinná vyčistiť okolie a
nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov, používaných pri stavbe a oprave pomníkov
alebo iných úpravách hrobu vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady a je povinná riadiť sa
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pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Zvyšky stavebného odpadu sa nesmú ukladať do
kontajnerov na pohrebisku.
-

-

-

nie je oprávnený vybudovať oplotenie okolo hrobového miesta, ktoré by bránilo prístupu
k ostatným hrobovým miestam ako aj údržbe a starostlivosti o pohrebisko zo strany
prevádzkovateľa pohrebiska, a ktoré by ohrozovalo bezpečnosť ostatných návštevníkov
pohrebiska,
odstrániť nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto. Ak nájomca tieto
nedostatky neodstráni ani prevádzkovateľom pohrebiska v určenej lehote alebo neodstránením
nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ pohrebiska urobí potrebné opatrenia na náklady
nájomcu.
dodržiavať všetky povinnosti určené týmto nariadením pre návštevníkov pohrebiska.

Článok III
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a
zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1. Návštevník pohrebiska je povinný
b) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
c) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
d) dodržiavať poriadok hlavne okolo hrobového miesta, odstrániť a neskladovať črepníky vedľa
hrobového miesta, prázdne nádoby a pod.
2. Na pohrebisku je zakázané:
a) poškodzovať a znečisťovať hroby a ich okolie, verejnú zeleň, verejné priestranstvá a verejné
zariadenia pohrebiska,
b) ukladať odpad mimo určených kontajnerov a odpadkových košov, ktoré sú určené na odpad,
c) zakladať oheň a páliť trávu, lístie alebo odpad,
d) zapaľovať kahance a sviečky mimo hrobov a miest, ktoré sú na to určené,
e) používať motorové a nemotorové prepravné prostriedky (napr. bicykel, kolobežka, kolieskové
korčule a pod.) okrem vozíkov používaných ZŤP,
f) propagovať alebo uverejňovať reklamu výrobkov alebo služieb, s výnimkou miest na to
vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom,
g) robiť hluk, alebo iným spôsobom narúšať kľud; odcudzovať kvety a predmety z hrobov;
používať alkoholické nápoje a iné návykové látky.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v
dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
3. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas určenej otváracej doby pohrebiska.
Každý návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia
opustiť pohrebisko.
4. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby
a majú príslušné označenie.
Článok IV
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
A. Ukladanie ľudských pozostatkov
1. Na pohrebiskách sa spravidla vykonávajú pohrebné obrady v pracovných dňoch počas pracovnej
doby prevádzkovateľa pohrebiska. V mimoriadnych prípadoch a po dohode s prevádzkovateľom
pohrebiska je možné vykonať pohrebné obrady a poskytnúť služby aj po pracovnej dobe
prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
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3.
4.
5.
6.

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, 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 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,
d) rakva s ľudskými pozostatkami 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.
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 2 písm. c) tohto článku.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa
musí primerane predĺžiť postupom v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.
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.

7.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
B. Vkladanie urien, opravy a úpravy hrobových miest
1. Z dôvodu presnej evidencie zosnulých na pohrebiskách sa vkladanie urien musí nahlasovať
prevádzkovateľovi pohrebiska a vykonáva sa iba počas pracovnej doby prevádzkovateľa
pohrebiska. Na vkladanie urny sa vyžaduje súhlas nájomcu hrobového miesta.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska odsúhlasí miesto pre uloženie urny.
3. Odkrytie, zakrytie a zalepenie urnového miesta môže vykonávať výlučne prevádzkovateľ
pohrebiska, resp. osoba oprávnená vykonávať tieto práce so súhlasom prevádzkovateľa. Bez
nahlásenia prevádzkovateľovi pohrebiska nesmie byť urna vkladaná na pohrebisko.
C. Plán hrobových miest
Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom kníh evidencie hrobových
miest a taktiež elektronickou formou.
Článok V
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na pohrebiskách
v Levoči stanovená na 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej
doby zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži.
Článok VI
Čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je otvorené denne:
- od 1.4. do 15.11. denne od 700 do 2000 hod.
- od 16.11. do 31.03 od 700 do 1700 hod.
2. Tieto otváracie hodiny môže prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby operatívne upraviť (napr. v
období Pamiatky zosnulých, vianočných a veľkonočných sviatkov a pod).
3. V prevádzkových priestoroch Domu smútku na pohrebisku, Prešovská 14 v Levoči sa
prijímajú podania a podnety občanov ohľadom hrobových miest osobne, telefonicky na číslach,
alebo emailom:
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Tel.č.: 053/4512229
Mobil: 0907 929 606
Email: tscintorin@levoca.eu
a to počas pracovnej doby:
Pondelok od 7:00 hod. do 15.00 hod.
Utorok od 7:00 hod. do 15.00 hod.
Streda od 7:00 hod. do 16.00 hod.
Štvrtok od 7:00 hod. do 15.00 hod.
Piatok od 7:00 hod. do 14.00 hod.
Článok VII
Spôsob vedenia evidencie
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a
hĺbky pochovania, fotografická dokumentácia o hĺbke vykopaného hrobu,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce
ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.
2. Informácie o hrobových miestach poskytujú zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska v prijímacej
kancelárii Domu smútku na pohrebisku v Levoči.
Článok VIII
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi odpadmi.
2. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest ako
zvyšky kvetinovej výzdoby, svietniky a iné ozdobné predmety do zberných nádob na to určených.
Lístie, tráva ako bioodpad musí byť umiestňovaná na miestach na to určených.
3. Na pohrebiskách sú umiestnené odpadkové koše (vyprázdňované denne) a smetné železné
prístrešky (vyprázdňované podľa potreby).
4. Zber odpadu je zabezpečený prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý
realizuje nakladanie s komunálnym odpadom v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Článok IX
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.
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2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad sa môže
pohybovať iba v obradnej a výstavnej sieni. Vstup do iných priestorov Domu smútku v Levoči sa
zakazuje. Neplatí to o verejných priestoroch prijímacej kancelárie, kde sa vybavujú všetky
náležitosti v súvislosti so zabezpečením pohrebu, pohrebným obradom a uzatvorením nájomnej
zmluvy.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže v obradnej sieni vykonávať aranžovanie kvetinovej
výzdoby na stojany, a vo výstavnej sieni môže upraviť zosnulého, žiadne iné úpravy v obradnej
sieni alebo vo výstavnej sieni nie sú povolené.
4. Do Domu smútku privezie zosnulého v konečnej rakve (rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky
pochovajú) prevádzkovateľ pohrebnej služby cez obradnú sieň – najneskôr 40 minút pred konaním
pohrebného obradu. V prípade ešte prebiehajúceho pohrebného obradu je nutné počkať do jeho
ukončenia.
Článok X
Cenník služieb
Ceny služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk na pohrebiskách upravuje Cenník služieb,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku ako príloha. V prípade zmeny cien
prevádzkovateľ pohrebiska upraví cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách v pôsobnosti mesta
Levoča a predloží ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu ako zmenu tohto všeobecne záväzného
nariadenia..
Článok XI
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska,
mestská polícia a poverení zamestnanci mesta Levoča.
Článok XII
Záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstvo v Levoči č. 32/44
zo dňa 27. 04. 2022.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča č. 3/2007.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 nadobúda účinnosť dňa 01.06.2022.
V Levoči dňa 05. 05. 2022

Ing. Miroslav Vilkovský , MBA
primátor mesta
Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu – cenník cintorínskych služieb:
pozri prílohu - cenník

Vyvesené: 05. 05. 2022
Zvesené:
Dátum účinnosti: 01. 06. 2022
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