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Mesto Fiľakovo na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) a písm. f) v spojení s § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve (ďalej len „zákona“) vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie ( ďalej len „VZN“)  
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 11/2015 
ktorým sa stanovuje 

 
 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Fiľakovo 
 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
       Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických 
zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených 
pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebisko bolo 
udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa pri ich používaní 
dodržiavali všetky záväzné právne predpisy. 

 
Čl. 2 

Rozsah platnosti 
 
1) Prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska zriaďovateľom ktorého je Mesto Fiľakovo:  

- cintorín  (parcely č. 3091/1, 3091/2, 3091/3, 3094, 3095 v katastrálnom území mesta 
Fiľakovo),  

- urnová stena - kolumbárium  (parcela č. 3096 v katastrálnom území mesta Fiľakovo)  
- dom smútku a márnica  (parcela č. 3092 v katastrálnom území mesta Fiľakovo). 

2) Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre obstarávateľov 
pohrebných úkonov, objednávateľov služieb, všetkých návštevníkov pohrebiska, pre osoby 
vykonávajúce údržbárske práce na pohrebisku, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu. 

 
Čl. 3 

Prevádzkovanie pohrebiska 
 
1) Mesto Fiľakovo prevádzkuje pohrebisko vymedzené v Čl. 2 VZN prostredníctvom 

právnickej osoby na tento účel zriadenej (ďalej len „prevádzkovateľ“):  
Verejnoprospešné služby, 
príspevková organizácia,  
Farská lúka č. 3,   
986 01  Fiľakovo,  
IČO:  302 323 92. 

2) Osobitnú podmienku na prevádzkovanie pohrebiska, odbornú spôsobilosť podľa § 26 
zákona, zabezpečuje prevádzkovateľ ustanovením odborne spôsobilého zodpovedného 
zástupcu na prevádzkovanie pohrebiska v trvalom pracovnom pomere u prevádzkovateľa. 
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Čl. 4 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 
1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 

a) vykopanie hrobu, odstránenie príslušenstva hrobu z bezpečnostných dôvodov,  miestnu 
prepravu uzavretej rakvy k hrobu, uloženie rakvy do hrobu, uloženie ochranného krytu  
na rakvu, zasypanie hrobu, prvú úpravu hrobu a odvoz prebytočnej zeminy, 

b) vykonanie exhumácie, 
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
d) správu pohrebiska a prenájom hrobových miest, 
e) správu márnice, prevádzkovanie chladiacich príp. mraziacich (po nastavení mraziaceho 

režimu) zariadení,  
f) správa domu smútku, prenájom obradných miestností včítane vozíka na miestnu prepravu 

rakvy, prevádzkovanie hygienických zariadení (WC), 
g) opravu a údržbu osvetlenia a ozvučenia komunikácie, parkoviska a domu smútku 
h) údržbu objektov, oplotenia, komunikácií a zelene na pohrebisku, prevádzkovanie 

vodovodnej siete na polievanie zelene, 
i) nakladanie s odpadmi v súlade s platným a účinným zákonom o odpadoch,  
j) zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom. 

2) Odborné práce súvisiace s pochovaním (výkop hrobu, miestnu prepravu uzavretej rakvy 
k hrobu, pustenie rakvy a ochranného krytu rakvy do hrobu, zásyp hrobu a prvú úpravu 
hrobu môžu vykonať len pracovníci určení odborne spôsobilou osobou prevádzkovateľa. 

3) Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby ľudské pozostatky 
uložili do hrobu iné osoby ( rodinní príslušníci, hasiči, policajti, vojaci, atď.). Spopolnené 
pozostatky môžu s povolením prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na hrobové miesto aj iné 
osoby. 

 
Čl. 5 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  
 
1) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na 

uloženie urny sa prenajíma na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len 
„nájomná zmluva“), ktorú uzatvára žiadateľ – nájomca s prevádzkovateľom pohrebiska na 
dobu neurčitú, resp. v súlade s tlecou dobou. Zmluva musí mať písomnú formu. Uzatvorením 
zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je iba 
príslušenstvo hrobu ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. Nájomca nie je oprávnený 
dať hrobové miesto do podnájmu. Vzor nájomnej zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 k VZN. 

2) Nájomcovi vzniká právo užívať hrobové miesto, zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do 
hrobu ľudské pozostatky alebo spopolnené pozostatky a upraviť povrch hrobového miesta  
uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného. Nájomca je povinný upraviť hrobové 
miesto a označiť ho spôsobom na pohrebisku obvyklým, tak aby nebol narušený vzhľad 
pohrebiska. Do prenajatého hrobového miesta môže zasahovať len prevádzkovateľ 
pohrebiska v prípade ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. 
O pripravovanom zásahu nájomca musí byť vopred písomne informovaný. 

3) Nájomca pri uzavretí nájomnej zmluvy udeľuje súhlas, podľa zákona č. 136/2014 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, na spracúvanie svojich osobných 
údajov prenajímateľom pre účely vedenia evidencie pohrebiska.  

4) Nájomca je povinný uhradiť poplatok za prenájom hrobu či urnového miesta na 10 ročné 
obdobie – Čl. 4 VZN.. Prevádzkovateľ pohrebiska upozorní nájomcu, že uplynie lehota, na 
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty a vyzve ho na 
úhradu poplatku za prenájom hrobového miesta na ďalších 10 rokov. 

5) Nájomcom vojnových a chránených hrobov je mesto Fiľakovo. Prenájom týchto hrobových 
miest je bezplatný.  
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6) Počas trvania nájomnej zmluvy, v čase, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, nájomcovi 
musí byť zabezpečený prístup k hrobovému miestu.  

7) Ak zomrie nájomca pred uplynutím doby, na ktorú bolo hrobové alebo urnové miesto 
prenajaté, má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka, ak je osôb 
blízkych viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu. 

8) Prevádzkovateľ pohrebiska pri vypovedaní nájomnej zmluvy postupuje podľa § 22 zákona. 
Ak je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu  písomná výpoveď sa doručí nájomcovi, ak 
nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu uverejní informáciu o vypovedaní 
nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku a na svojej internetovej stránke 
(www.vpsfilakovo.sk).  

9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že závažné okolnosti na 
pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta alebo z dôvodu, že sa pohrebisko 
zruší musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť 
ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

10) Ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta doručí sa mu 
výpoveď a súčasne sa vyzve, aby najneskôr do konca výpovednej lehoty – do jedného roka 
odo dňa doručenia výpovede, odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto 
lehote neodstráni príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec. Ak nájomca nie známy 
výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Po uplynutí 
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 

11) Prepustenie zaplateného nájmu (zmluvy) k hrobovému alebo urnovému miestu smie vykonať 
iba osoba, ktorá je nájomcom v prospech inej osoby len písomne, pričom zmluva musí byť 
pred predložením na zaevidovanie u prevádzkovateľa pohrebiska overená na matrike, alebo 
u notára. Na základe takto overenej listiny uzatvorí prevádzkovateľ pohrebiska novú 
nájomnú zmluvu s osobou v prospech ktorej bolo dané miesto prepustené. 

12) Nájomca je povinný zabezpečovať údržbu, čistenie prenajatého hrobového miesta a 
udržiavať vzhľad hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo 
vzťahu k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom. Rovnako majú povinnosť venovať 
túto starostlivosť bezprostrednému okoliu prenajatého hrobového miesta, čistiť a udržiavať 
priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa miesto inak neupravuje. 

13) Odpad vzniknutý pri údržbe a čistení hrobového miesta (napr. suché kvety a vence, pokosená 
tráva, obaly celofánové alebo plastové, kvetináče a kahance plastové alebo sklenené, 
stavebný odpad, kovový odpad a pod.) je nájomca hrobového miesta povinný odniesť do 
kontajnerov a nádob (sieťované boxy) na to určených prevádzkovateľom pohrebiska.  

14) V letnom období t.j. od 16. 3. do 14. 11. v roku pri údržbe prenajatého hrobového miesta  
počas trvania nájmu nájomcovia môžu použiť vybudovanú verejnú vodovodnú sieť 
pohrebiska na polievanie zelene. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch 
pohrebiska piť vodu z verejnej vodovodnej siete. Táto voda je určená na prevádzkové účely, 
na polievanie zelene. Náradia a nádoby na polievanie neskladovať v zelenom páse okolo 
hrobových miest prípadne pri zdrojoch vody. 

15)  Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste, vykonať 
stavebné úpravy, ohradiť hrobové miesto ohrádkou, osadiť lavičky k hrobovému miestu 
alebo uskutočniť výsadbu príp. výrub stromov a kríkov na vlastné náklady, len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Nájomca je povinný si 
vyžiadať u prevádzkovateľa písomný súhlas na vykonanie prác s uvedením dodávateľa prác 
a charakteru práce. Osoby ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinní 
riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Vzor žiadosti o povolenie vykonávania 
stavebných alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste je v prílohe č. 2 k VZN. 

16) Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady 
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta. 
Stanovené jednotné rozmery hrobových miest sú uvedené v prílohe č. 3 k VZN.  
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17) Stavebný odpad je povinný ten komu pri činnosti na pohrebisku takýto odpad vznikol 
(nájomca, dodávateľ stavebných prác) odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady. 

18) V časti pohrebiska určenej na uloženie urien – kolumbárium je zakázané svojvoľne budovať 
ohrádky, nadstavby pomníkov ukladať dlažbu a stojany. 

19) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za prípadné poškodenie  alebo  odcudzenie majetku 
nájomcu (príslušenstvo hrobu) a nie je povinný uzatvárať v tomto zmysle žiadne poistne 
zmluvy, nakoľko nepozná okruh osôb splnomocnených vlastníkom na akúkoľvek úpravu na 
hrobe, pričom pre rozsiahlosť cintorína a množstvo náhrobných pomníkov a pre verejnú 
prístupnosť pohrebiska nie je v technických možnostiach zabezpečiť stráženie súkromného 
majetku. 

20) Nájomca (oprávnená osoba) je povinný pred každým ďalším pochovaním do hrobu  
príslušenstvo hrobu demontovať v takom rozsahu aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb 
pri výkope a ukladaní zosnulého do zeme. 

21) Nájomcovia sú povinní na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie prenajatého 
hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov 
potrebných na vedenie evidencie hrobových miest. 

22) Ak nájomca zanedbá starostlivosť o prenajaté hrobové miesto a v primeranej lehote 
neodstráni nedostatky v starostlivosti zistené prevádzkovateľom pohrebiska ani po jeho 
výzve na odstránenie nedostatkovo, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na 
náklady nájomcu hrobového miesta. 

 
Čl. 6 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
 
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať 

sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo 
ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, telefonovať 
počas pohrebných obradov, používať alkoholické nápoje a iné návykové látky alebo 
vstupovať už pod vplyvom týchto látok, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to 
určených, poškodzovať hroby a ich príslušenstvo ako i ostatné zariadenie pohrebiska, vodiť 
alebo vpúšťať psov a iné zvieratá.  

2) V celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli a na iných podobných prostriedkoch 
(napr. kolieskové korčule, kolobežka, skateboard a pod.) s výnimkou vozíkov pre invalidov. 

3) Motorové vozidlá s výnimkou motorových invalidných vozíkov môžu na pohrebisko 
vstupovať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a len po  určených 
komunikáciách. Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený: 
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie 

pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do 
chladiacich zariadení,  

b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,  
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov 

a inú úpravu hrobového miesta, 
d) na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb, 
e) na odvoz odpadov z odpadových nádob. 

3) V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom a návštevníkom sú vodiči povinní pri vstupe 
a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov 
motorových vozidiel. Vodiči  vozidiel sú povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa 
pohrebiska, inak môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska.  

4) V letnom období t.j. od 16. 3. do 14. 11. v roku pri kvetinovej úprave hrobového miesta 
návštevníci môžu použiť vybudovanú verejnú vodovodnú sieť pohrebiska na polievanie 
zelene. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z verejnej 
vodovodnej siete. Táto voda je určená na prevádzkové účely, na polievanie zelene.  
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5) Sviečky a kahance na pohrebisku možno rozsvecovať tak aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných 
právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad. 

6) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (napr. suché kvety a vence, pokosená tráva, 
obaly celofánové alebo plastové, kvetináče a kahance plastové alebo sklenené, stavebný 
odpad, kovový odpad a pod.) je návštevník povinný odniesť do kontajnerov a nádob 
(sieťované boxy) na to určených prevádzkovateľom pohrebiska. 

8) Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely (napr. 
ako úložné a odkladacie priestory) ako komunikačné a nie je možné obmedzovať 
ich priechodnosť. 

9) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary 
a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska. 

10) 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 (napr. 
parkovisko), s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho 
súhlasom. 
 

Čl. 7 
Spôsob a pravidlá používania obradných siení a zariadení pohrebiska  

 
1) Za účelom zabezpečovania a organizácie pohrebného obradu na pohrebisku môže 

obstarávateľ pohrebu prenajať ozvučené obradné miestnosti v dome smútku pohrebiska  
a vozík na umiestnenie rakvy počas pohrebného obradu slúžiaci súčasne k miestnej preprave 
uzavretej rakvy k hrobu. Náklady za prenájom obradnej miestnosti, za prípravu rakvy na 
pohrebný obrad a za vystavenie kvetinových darov, za miestnu prepravu uzavretej rakvy 
k hrobu uhradí obstarávateľ pohrebu priamo prevádzkovateľovi pohrebiska. Poplatok za 
prenájom obradných miestností, poplatky za prípravu a za miestnu prepravu rakvy sú 
zahrnuté do platného cenníka služieb prevádzkovateľa pohrebiska - Čl. 14 VZN. 

2) Pri použití chladiacich príp. mraziacich zariadení (po nastavení mraziaceho režimu) 
v márnici v dome smútku pohrebiska oprávneným prevádzkovateľom pohrebnej služby na 
základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom pohrebiska náklady za použitie zariadenia 
uhradí obstarávateľ pohrebu priamo prevádzkovateľovi pohrebiska. Poplatok za použitie 
chladiacich príp. mraziacich zariadení je zahrnutý do platného cenníka služieb 
prevádzkovateľa pohrebiska - Čl. 14 VZN. 

3) V prípade, že pred vykopaním hrobu je potrebná demontáž príslušenstva hrobu 
z bezpečnostných alebo iných dôvodov a odstránenie príslušenstva hrobu nevyžaduje 
odbornú demontáž (napr. odstránenie krytu hrobu, hrobky) po dohode nájomcu 
a prevádzkovateľa pohrebiska demontáž vykonajú zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska, 
ktorí zabezpečujú výkop hrobu. Náklady objednanej demontáže príslušenstva hrobu uhradí 
nájomca prevádzkovateľovi pohrebiska. Poplatok za odstránenie krytu hrobu je zahrnutý do 
platného cenníka služieb prevádzkovateľa pohrebiska - Čl. 14 VZN. 

4) Nájomcovia a návštevníci hrobových miest môžu pri údržbe hrobového miesta  použiť 
vybudovanú verejnú vodovodnú sieť pohrebiska na polievanie zelene. Náklady za použitie 
vody z verejnej vodovodnej siete pohrebiska uhradí nájomca prevádzkovateľovi formou 
jednorazového poplatku za odber vody počas trvania nájmu hrobového miesta súčasne 
s platbou za prenájom hrobového miesta. Jednorazový poplatok za odber vody počas 
prenájmu hrobového miesta je zahrnutý do platného cenníka služieb prevádzkovateľa 
pohrebiska -  Čl. 14 VZN. 

5) Hygienické zariadenia (WC pre ženy, WC pre mužov, WC pre telesne postihnuté osoby) 
v dome smútku účastníci pohrebného obradu môžu použiť bezplatne. Požitie hygienických 
zariadení nájomcami a návštevníkmi hrobových miest v čase keď pohrebný obrad sa nekoná 
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je spoplatnené. Poplatok za použitie hygienických zariadení je zahrnutý do platného cenníka 
služieb prevádzkovateľa pohrebiska - Čl. 14 VZN. 

6) Pri stavebných úpravách hrobového miesta dodávatelia stavebných prác – zhotovitelia 
náhrobkov uvedené nájomcom hrobového miesta na žiadosti o povolenie vykonávania 
stavebných alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste (Čl. 5, ods. 13 VZN)                
za povolenie vstupu na pohrebisko platia poplatok prevádzkovateľovi pohrebiska. Poplatok 
za vstup na pohrebisko pre zhotoviteľov náhrobkov je zahrnutý do platného cenníka služieb 
prevádzkovateľa pohrebiska – Čl. 14 VZN. 

7) Použitie parkovísk pohrebiska je bezplatné. 
8) V záujme predchádzania prenosným ochoreniam pri sanitácií priestorov domu smútku 

vrátane chladiarenských boxov je potrebné vykonávať mechanickú očistu a dezinfekciu  
priestorov, plôch a predmetov za účelom ničenia choroboplodných mikroorganizmov. 

9) Mechanickú očistu je potrebné vykonávať minimálne 1 x denne, dezinfekciu plôch, povrchov 
a predmetov je potrebné vykonávať po každom obrade ale minimálne 1 x týždenne. 

10) Zásady pri mechanickej očiste: 
a) vykonať zásadne navlhko z dôvodu zabránenia zvirovania sedimentovaných prachových 
častí a baktérií a následného vdychovania alebo usadzovania na vyčistené miesta, 

b) vykonávať denne, systematicky, dôkladne s použitím teplého saponátového roztoku, 
c) vykonávať vždy pred dezinfekciou, 
d) pri jednotlivých účelovo odlišných pracovných činnostiach používať osobitné čistiace 

pomôcky (vedrá, handry, kefky a pod.). 
11) Zásady pri dezinfekcií: 

a) dodržať predpísanú koncentráciu dezinfekčného prostriedku podľa odporúčania návodu 
na použitie, 

b) dodržať predpísanú dobu pôsobenia (expozičná doba) dezinfekčného prostriedku, 
c) pripravovať dezinfekčné roztoky čerstvé, 
d) používať striedavo min. dva druhy dezinfekčných prostriedkov 
e) predmety a zariadenia treba omývať handrou namočenou v teplom roztoku dezinfekčného 

prostriedku a po uplynutí expozičnej doby treba znovu pretrieť čistou handrou 
namočenou v čistej vode, 

f) zvyšky dezinfekčných prostriedkov v povrchov plôch treba vždy odstrániť opláchnutím 
alebo omytím. 

g) na hygienickú dezinfekciu rúk použiť dezinfekčné tekuté mydlo resp. alkoholové 
dezinfekčné prípravky a alkoholové gély a v prípade potreby dezinfekcie rán treba použiť 
3%-ný peroxid vodíka resp. dermálnu roztokovú aerodisperziu (Septonex).  

 
Čl. 8 

Čas keď je pohrebisko prístupné verejnosti 
 
1) Pohrebisko je verejnosti prístupné:  

- v období od 16. apríla do 15 októbra:  denne od 08.00 hod. do 20.00 hod. 
 - v období od 16. októbra do 15. apríla:  denne od 08.00 hod. do 18.00 hod. 
       - v období od  25. októbra do 5. novembra:       denne od 08.00 hod. do 22.00 hod. 
2) Prístup na pohrebisko alebo do jeho časti môže byť prevádzkovateľom pohrebiska dočasne 

zakázané, alebo obmedzené (napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za 
snehu či poľadovice) ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. 

3) Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej 
doby je možné po dohode s prevádzkovateľom. 

4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 
5) Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín 

bez osobitného upozornenia prevádzkovateľom. 
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Čl. 9 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

 
1) O tom, na ktorom pohrebisku majú byť pochované ľudské pozostatky, rozhoduje 

obstarávateľ pohrebu. Platí však zásada, že ľudské pozostatky majú byť pochované 
na pohrebisku tej obce, v územnom obvode, v ktorom osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo 
sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku. 

2) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, 
uložením spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“)  
uložením urny s popolom do hrobu alebo hrobky a do urnovej steny na pohrebisku.  

3) Výkopové práce súvisiace s uložením ľudských pozostatkov do hrobu môžu vykonávať len 
pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska, pričom sa dbá na dodržanie zákona. 

4) Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ všeobecný 
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.  

5) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými 
ostatkami ak je v nej voľné miesto. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred 
únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred 
hlodavcami. 

6) Spopolnené ľudské pozostatky nachádzajúce sa v urne môžu byť uložené: 
a) v existujúcom hrobe najmenej 0,7 m pod povrchom zeme, 
b) v betónových šachtách s rozmermi 50 x 50 cm s hĺbkou 30 cm pričom epitafná doska 

musí byť pevnou súčasťou tohto celku, 
c) urnových stenách, pričom otvor musí byť uzavretý epitafnou doskou. 

7) 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 plastu a z iných 
nerozložiteľných materiálom okrem „cínovej“ rakvy. Pri pochovávaní do hrobiek sa 
používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého dreva so zinkovou vložkou s nepriepustným 
dnom alebo kovové rakvy taktiež s nepriepustným dnom príp. sklenené rakvy. Všetky rakvy 
musia byť pevne uzavreté a označené štítom s menom zomretého, dátumom narodenia 
a dátumom pohrebu. 

8) Hroby na ukladanie ľudských pozostatkov musia spĺňať nasledovné požiadavky: 
a) hĺbka hrobu 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, ak sa uvažuje s ďalším uložením rakvy 
s telesnými pozostatkami do toho istého miesta, musí byť hĺbka hrobu najmenej 2,2 m. 

b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahuje požiadavka ustanovená v odseku 9 písm. c), 
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou do výšky minimálne 1,2 m, 
f) pred uplynutím tlecej doby podľa Čl. 10 VZN sa môžu do toho istého hrobu uložiť 
ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných 
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude 1 m, 

g) najvyššia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom 
h) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami 

susedných rámov. 
9) Plochy na pochovávanie musí byť v rozmeroch: 

- pri hrobe najmenej 80 cm x 210 cm 
- pri hrobke najmenej 90 cm x 210 cm 
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm  
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 120 cm 
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10) Situačný plán vyhradených miest pohrebiska na pochovávanie s vyznačením 
administratívno-správneho delenia na parcely a rady, tak že, každé hrobové miesto má 
pridelené svoje identifikačné číslo – plán pochovávania tvorí prílohu č. 4 k VZN.  
 

Čl. 10 
Tlecia doba 

 
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe do uplynutia tlecej doby, ktorá je podľa zloženia pôdy 
minimálne 10 rokov. 
 

Čl. 11 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska  

 
1) Evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska na elektronických 

záznamových kartách, ktoré obsahujú 
a) meno a priezvisko osôb, ľudské ostatky ktorých sú v hrobovom mieste uložené,  
b) dátum úmrtia a dátum uloženia do hrobu osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom 

miest  uložené 
c) špecifikáciu hrobového miesta v rozsahu: 

- sekcia alebo parcela je označená veľkým písmom abecedy 
- chodník alebo rad je označený rímskymi číslicami 
- číslo hrobu je označené arabskými číslicami 
- špecifikáciou je určené umiestnenie (ľavá strana, stred, pravá strana) 
- typ hrobu (jednohrob, dvojhrob, trojhrob) a hĺbka hrobu, 

d) meno a priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu (PSČ, obec, č. súp., ulica, č. orient.) 
nájomcu hrobového miesta ak je nájomcom fyzická osoba a názov obce ak nájomcom je 
obec 

e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy, dobu prenájmu a dátum ukončenia nájmu,  
f) údaje o zmene nájomcu 
g) platbu nájomného (dátum úhrady, druh platby, doklad o platbe) a informácie o 

nedoplatkoch 
h) záznam o označení hrobu ako chránený hrob alebo vojnový hrob 
i) záznam o vypovedaní nájomnej zmluvy 
j) poznámku v ktorej povinne sa uvedie záznam o nebezpečnej chorobe osoby, ak mŕtvy, 

ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou 
chorobou. 

2) Kategóriu vojnové hrobové miesto definuje zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch 
v znení neskorších predpisov. Záznamom „vojnový hrob“ môže byť označené hrobové 
miesto evidované aj v ústrednej evidencií vojnových hrobov Ministerstva vnútra SR. 

3) Kategóriu chránené hrobové miesto určuje Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  na základe 
odborného zhodnotenia osobnosti, udalosti alebo stavby hrobu historicko-dokumentačnou 
komisiou, ktorú  menuje primátor mesta Fiľakovo. Záznamom „chránený hrob“ môže byť 
označené hrobové miesto na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. 

4) Zodpovedná osoba podľa Čl. 2, ods. 2 VZN oprávnená spracúvať osobné údaje v rozsahu 
podľa ods. 1 tohto článku je povinná: 
a) na úseku ňou vykonanej práce chrániť spracúvané osobné údaje v informačnom systéme 

počas celého procesu ich spracúvania pred odcudzením, stratou, poškodením,  
neoprávneným prístupom (prístup chránený prístupovým heslom), zmenou 
a rozširovaním, 

b) zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku a nesmie využívať 
tieto údaje pre osobnú potrebu, nesmie ich zverejniť a nikomu poskytnúť pritom 
povinnosť  mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo po skončení pracovného pomeru, 
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c) po skončení účelu spracovania osobných údajov zlikvidovať osobné údaje, ktorých účel 
spracúvania sa skončil. 

 
Čl. 12 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 
1) Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu: 

a) odpad rastlinného pôvodu ako suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety 
v kvetináčoch,  suché vence, lístie, pokosená tráva,  odlomené suché konáre a podobne, 

b) tuhý odpad ako obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance 
sklenené alebo plastové, kvety z umelej hmoty, vence z umelej hmoty stavebný odpad, 
kovový odpad a podobne. 

2) Na zhromažďovanie odpadu sa používajú zberné nádoby - sieťované boxy, ktoré sú 
umiestnené  na hlavných chodníkoch a veľkoobjemové kontajnery. Výkopová zemina sa 
zhromažďuje na vyhradenom mieste pohrebiska.  

3) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta a návštevník 
pohrebiska povinný odniesť do nádob a kontajnerov určených na zber odpadov. 

4) Odpad vzniknutý pri údržbe zelených plôch (pokosená tráva, lístie) je zbieraný priebežne 
počas údržby zbernými vozidlami alebo je sústreďovaný do zberných kontajnerov.  

5) Odvoz tuhého a zmiešaného odpadu z pohrebiska zabezpečí prevádzkovateľ pohrebiska 
týždenne prípadne podľa potreby. Tuhé a zmiešané odpady sa vyvážajú na skládku odpadov 
v Lučenci – lokalita Čurgov. Odpady rastlinného pôvodu sa vyvážajú priebežne počas jari, 
leta a jesene na kompostovisko – lokalita Veľké Dravce. 

6) Odvoz stavebného odpadu je povinný ten, komu takýto odpad pri činnosti na pohrebisku 
vznikol zabezpečiť na vlastné náklady. 

7) Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a odpad. 
 

Čl. 13 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
1) Oprávneným prevádzkovateľom pohrebnej služby ako aj  ďalším účastníkom smútočného 

obradu (účastníci registrovaných cirkvi a náboženských spoločnosti a iné osoby) 
prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby 
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Obstarávateľ pohrebu alebo 
prevádzkovateľ pohrebnej služby musí vopred oznámiť termín konania pohrebu 
a požadovaný termín ukončenia výkopových prác. 

2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže na základe zmluvy o použití  chladiacich príp. 
mraziacich zariadení (po nastavení mraziaceho režimu) v márnici v dome smútku pohrebiska 
uzavretej s prevádzkovateľom pohrebiska ukladať do zariadení ľudské pozostatky do času 
pochovania. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí pre nich prístup na uloženie ľudských 
pozostatkov do času pochovania tak, že zabezpečí prítomnosť zamestnanca, ktorý otvorí 
vstupnú bránu do areálu, rampu a vstupné dvere domu smútku alebo na základe vzájomnej 
dohody odovzdá kľúče od brány, rampy a dverí zodpovednému zástupcovi prevádzkovateľa 
pohrebnej služby. Použitie je podmienené voľnou kapacitou zariadení. 

3) Náklady za použitie chladiacich príp. mraziacich (po nastavení mraziaceho režimu) zariadení 
oprávneným prevádzkovateľom pohrebnej služby zaplatí obstarávateľ pohrebu spolu 
s poplatkom za prenájom obradných miestností alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby ak 
pohrebný obrad sa koná mimo pohrebiska mesta Fiľakovo. 
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Čl. 14 
Cenník služieb 

 
S L U Ž B A MJ CENA 

Prenájom miesta na jednohrob (290 x 170 cm=5 m2) na 10 rokov ks 26,30 € 

Prenájom miesta na dvojhrob   (290 x 265 cm=7,7 m2) na 10 rokov ks 40,40 € 

Prenájom miesta na trojhrob    (290 x 360 cm=10,4 m2) na 10 rokov ks 54,40 € 

Prenájom miesta na detský hrob (250 x 150 cm=3,75 m2) na 10 rokov ks 19,70 € 

Prenájom miesta na detský hrob (210 x 140 cm=2,94 m2) na 10 rokov ks 15,50 € 

Prenájom miesta na hrobku (290 x (170+D) cm) na 10 rokov m2 10,50 € 

Výkop hrobu – štandardný hrob  (210 x 80 x 180 cm) vrátane zasypania 
 a úpravy hrobu, odvozu  prebytočnej  zeminy a ukladania vencov na hrob 

ks 
L:      53,00 € 

Z:      69,00 € 

Výkop hrobu – prehĺbený  hrob  (210 x 80 x 220 cm) vrátane zasypania 
 a úpravy hrobu, odvozu  prebytočnej  zeminy a ukladania vencov na hrob 

ks 
L:      65,00 € 

Z:      84,00 € 

Výkop hrobu – detský hrob veľký (160 x 60 x 160 cm) vrátane zasypania 
 a úpravy hrobu, odvozu  prebytočnej  zeminy a ukladania vencov na hrob 

ks 
L:      32,00 € 

Z:      41,00 € 

Výkop hrobu – detský hrob malý  (120 x 50 x 140 cm) vrátane zasypania 
 a úpravy hrobu, odvozu  prebytočnej  zeminy a ukladania vencov na hrob 

ks 
 L:      18,00  € 

 Z:      23,00  € 

Ochranný kryt rakvy rovný (205 x 80 x 65 cm) ks 34,40 € 

Ochranný kryt rakvy tvaru V (205 x 40 x 60 cm) ks 21,80 € 

Odloženie, položenie krytu na hrob do 100 kg  ks 12,60 € 

Odloženie, položenie krytu na hrob nad 100 kg ks 25,20 € 

Odstránenie, položenie krytu hrobky vrstva 20,00 € 

Poplatok za odber vody počas prenájmu hrobového miesta 10rokov 12,00 € 

Poplatok za použitie hygienického zariadenia na pohrebisku ks 0,50 € 

Poplatok za vstup na pohrebisko pre zhotoviteľov náhrobkov ks 5,00 € 

Prenájom obradnej siene k pohrebnému obradu  obrad 20,00 € 

Príprava rakvy so zosnulým na smútočný obrad a vystavenie kvetinových darov obrad 8,80 € 

Prenos rakvy so zosnulým k hrobu nosičmi v rovnošatách (2 hrobári + 2 nosiči) obrad 16,80 € 

Prenos rakvy so zosnulým k hrobu nosičmi v rovnošatách (2 hrobári + 4 nosiči) obrad 25,20 € 

Použitie chladiaceho zariadenia pri obrade mimo miestneho cintorína deň 10,00 € 

Použitie chladiaceho zariadenia pri obrade v miestnom cintoríne (30%-ná 
zľava) 

deň 7,00 € 

            
          Poznámka:   

         L – letné obdobie (od 16. 3. do 14. 11.) 

         Z – zimné obdobie (od 15. 11. do 15. 3.) 
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Čl. 15 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na pohrebisku. 
2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia, hlavný kontrolór mesta, 

poverený zamestnanci mesta a poslanci mesta. 
3) Počas prevádzky pohrebiska majú právo vstupu do priestorov pohrebiska orgány dozoru na 

úseku pohrebníctva podľa § 27 zákona a iné kontrolné orgány a osoby podľa ods. 1) tohto 
článku. 

4) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobových miest zostávajú zachované za 
rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v právnom vzťahu ak osoba alebo osoby 
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú 
splnené. 

5) Prijatím tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o pohrebníctve zo 
dňa 23. 11. 2006 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo číslo 4/2012 zo dňa       
05. 03. 2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o pohrebníctve 
zo dňa 23. 11. 2006. 

6) Toto VZN bolo vyvesené na vývesnej tabuli dňa 9. 9. 2015 a zvesené dňa 10. 10. 2015. 
7) Toto VZN  bolo  schválené  uznesením Mestského  zastupiteľstva  vo Fiľakove č. 92./2015 

dňa 24. 9. 2015. 
8) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11. 10. 2015. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                primátor mesta 
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Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko 
 

Vzor  
Zmluva o nájme hrobového miesta č.  

 
uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov a VZN mesta ktorým sa stanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 
medzi nasledovnými  zmluvnými stranami : 

 
1. P r e n a j í m a t e ľ 

             Verejnoprospešné služby, 
             Farská lúka č. 3, 
             986 01 Fiľakovo, 
             IČO: 30232392 

      zastúpené riaditeľom.  
2. N á j o m c a 

Meno, priezvisko, titul 
Adresa bydliska 
Dátum narodenia 

        
I. 

Predmet a účel nájmu 
 

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu a nájomca prijíma do nájmu za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve: 
Hrobové miesto v mestskom cintoríne vo Fiľakove č........, , parcely ...... v rade ....... 
(ďalej len ako „hrobové miesto“)  

2. Hrobové miesto prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu za účelom vybudovania hrobu, hrobky 
alebo uloženia urny na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov. 

3. Podnájom hrobového miesta je zakázaný. 
 

II. 
Doba nájmu 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva sa nesmie vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej 

doby podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„zákon o pohrebníctve“), ak to zákon o pohrebníctve a táto zmluva neustanovuje inak. 

2. Uzavretím tejto zmluvy vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto. 
 

III. 
Cena nájmu 

 
1. Nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné a prípadné iné poplatky za služby spojené s nájmom 

hrobového miesta na obdobie 10 rokov (ďalej len ako „prvé predplatené obdobie“) vo výške ......... 
EUR. 

2. Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta je 
určená podľa cenníka služieb prenajímateľa, platného ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

3. Nájomné a prípadné iné poplatky za služby spojené s nájmom hrobového miesta na prvé predplatené 
obdobie sú splatné vopred,  t.j. pred použitím hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov do 
zeme, v deň uzavretia tejto zmluvy. 

4.  Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia zaplatiť prenajímateľovi  nájomné 
a prípadne iné poplatky súvisiace s nájmom hrobového miesta na ďalšie 10 ročné obdobie (ďalej ako 
„ďalšie predplatené obdobie“) na základe výzvy prenajímateľa. 

5. Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta na 
ďalšie predplatené obdobie sa určuje podľa cenníka služieb prenajímateľa , ktorý bude platný ku dňu 
platby na ďalšie predplatené obdobie. 
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IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade 

s platnými právnymi predpismi SR o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 
2. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť počas trvania tejto 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 prenajímateľ povinný vopred písomne 
informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prenajímateľ povinný bezodkladne informovať 
nájomcu. 

3. Prenajímateľ nezodpovedá za akékoľvek škody na hrobovom mieste a nie je povinný uzatvárať 
v tomto zmysle žiadne poistne zmluvy. 

4. Nájomca je povinný najmä dodržiavať ustanovenia  prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa 
týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta, udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na 
vlastné náklady, písomne oznámiť prenajímateľovi zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 
evidencie pohrebiska 

5. Pri úmrtí nájomcu 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 novej nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu 
hrobového miesta. 
 

V. 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

 
1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie 

nájmu hrobového miesta alebo sa pohrebisko zruší a súčasne zabezpečí so súhlasom nájomcu nové 
hrobové miesto a na vlastné náklady preloží ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové 
hrobové miesto. 

2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie 
hrobového miesta. Výpovedná lehota v prípade,  že nájomca známy je jeden rok odo dňa doručenia 
výpovede a v prípade, že nájomca nie je známy tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 

3. Nájomca je povinný na výzvu prenajímateľa odstrániť z hrobového miesta príslušenstvo do konca 
výpovednej lehoty; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo považuje za opustenú vec podľa 
Občianskeho zákonníka. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvou neupravené vzťahy sa spravujú podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka 

a Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Fiľakovo. 
2. Nájomca udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie 

pohrebiska. 
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou formou 

dodatku           k zmluve. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, prečítali si ju, 

porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. 
 
      Vo Fiľakove, dňa ...................................... 
 
 
 
 
      –––––––––––––––––––––––––––––                     ––––––––––––––––––––––––––––– 
                       Prenajímateľ                                                                  Nájomca 
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Príloha č. 2 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko 
 

Vzor  
 

Žiadosť o povolenie stavebných alebo rekonštrukčných prác 
na hrobovom mieste 

 
 
Nájomca:                          Meno a priezvisko 
                                          Adresa bydliska 
                                          Dátum narodenia 
 
Nájomná zmluva č.          ........................................ 
 
Hrobové miesto číslo:      ........................................ 
 
 
1. V súlade s ustanovením článku 5 odsek 15 VZN  – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 

Fiľakovo týmto žiadam o vydanie povolenia na vykonanie stavebných prác :  

a) zriadenie stavby na hrobovom mieste* 

b) rekonštrukcia stavby na hrobovom mieste* 

c) stavebná úprava stavby na hrobovom mieste* 

 
2. Dodávateľ prác :                              ........................................................... 

                        ........................................................... 
                        ........................................................... 
 
 

3. Charakter vykonávaných prác :       ........................................................... 
                        ........................................................... 
                        ........................................................... 
 

4. Predbežný termín vykonania prác : ........................................................... 
 

5. Ohradenie hrobového miesta ohrádkou.                    áno /nie* 
 
6. Osadenie lavičky k hrobovému miestu.                     áno /nie* 
 
7. Výsadba – výrub* stromov a kríkov.                         áno /nie*     počet ................ 

                                                    
 
 
 
 
                                                                                                           ........................................ 
                                                                                                                         podpis 
       
*- nehodiace sa prečiarknuť  
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Príloha č. 4 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko 
 

 
 
                                    Situačný plán miest na pochovávanie 
 

 


