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Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v súlade § 4 ods.3 písm. f), § 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 18 
zákona NR SR c. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
 
 

vydáva 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice 
 
 

č. 7/2019 
 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 
 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko Obce Oponice nachádzajúce 
sa v katastrálnom území Obce Oponice. 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska predstavuje samostatný dokument, ktorý je verejne 
prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje: 
a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 
b) Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
c) Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
d) Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
e) Prevádzkovú dobu pohrebiska 
f) Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 
g) Dĺžka tlecej doby 
h) Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 
i) Spôsob nakladania s odpadmi 
j) Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 
k) Cenník služieb 
l) Zrušenie pohrebiska 
m) Priestupky a sankcie 

4. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa prílohy č.1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 
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Čl. 2 
Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať zákon č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 3 

Prechodné ustanovenie 
 
1. Nájomné zmluvy vydané do nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku 

pohrebiska zostávajú v platnosti na dobu v nich uvedenú. Po tejto dobe je prevádzkovateľ 
povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu o užívaní hrobového miesta v zmysle čl.1 ods.4 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

2. Pokiaľ toto všeobecne záväzné nariadenie neupravuje niektoré právne vzťahy na 
pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve. 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 
 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach dňa 
29.4.2019, uznesením č. 59. 

 
 
 
 
 
 

................................................................ 
              Mgr. Milan Gál – starosta obce 
Vyvesený návrh VZN dňa : 10.4.2019 
 
Schválené VZN dňa: 29.4.2019 
  
Vyhlásené VZN dňa: 30.4.2019 
 
Účinné VZN dňa: 15.5.2019 
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Príloha č. 2 
 

Z M L U V A č. 
 
 

uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu podľa VZN Obce Oponice č. 02/2012 zo dňa .............. 
 
Obec Oponice ako prevádzkovateľ pohrebiska v Oponiciach a 
....................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................... 

/ Meno a priezvisko / / RČ / 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

/ Adresa trvalého pobytu / 
ako obstarávateľ pohrebu uzatvárajú nasledovnú zmluvu: 
 
1. Uvedený obstarávateľ pohrebu zosnulého: 
................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................... 

/ Meno a priezvisko / / RČ / 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

/ Adresa trvalého pobytu / 
................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 

/ Dátum a miesto narodenia / / Dátum a miesto úmrtia / 
Objednáva u Obce Oponice 
- použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku, 
- použitie obradnej miestnosti v dome smútku k vykonaniu pietneho aktu zosnulého 
na deň ............................... o ........................ hod., 
- prenájom hrobového miesta na pochovanie číslo ......................... hĺbka ..................... m. 
 
2. Za uvedené služby sa uhradí poplatok stanovený v prílohe č.1 VZN Obce Oponice č. 2/2012 zo dňa 
11.01.2012. 
 
3. Zabezpečenie pohrebných služieb súvisiacich s pochovávaním zosnulého bude realizované prostredníctvom 
prevádzkovateľa pohrebnej služby ................................................................................................................. 
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu v súlade § 17 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z.z. o 
pohrebníctve. 
 
4. Cena za služby:   Použitie chladiaceho zariadenia ( dni ) - 0,00 € 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spolu za služby - 0, 00 € 

 
5. Obstarávateľ pohrebu a Obec Oponice sa zaväzujú riadiť podľa platného VZN Obce Oponice č. 2/2012 zo 
dňa 11.01.2012. 
 
6. Obstarávateľ pohrebu súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely hrobovej evidencie od podpisu tejto 
zmluvy do doby trvania hrobovej evidencie . 
 
7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. 1x pre Obec Oponice a 1x pre obstarávateľa. 
 
V Oponiciach dňa .......................... 
 

.........................................................    .................................................... 
Obstarávateľ pohrebu      Obec Oponice 

 
 
 
 
 
 
 


