
 
 

CINTORÍNSKY     PORIADOK 
 

 
Prevádzkový poriadok cintorína obec Bitarová 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie cintorínov ako 

zdravotno-technických zariadení určených k pietnemu pochovaniu zomrelých alebo ukladanie 
ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotníckym predpisom 
prikazujú, aby pohrebiská /cintoríny/ boli stále udržiavané v stave ako to zodpovedá 
ušľachtilým vzťahom, ale aby boli dodržiavané všetky zdravotné a súvisiace predpisy.  

 
 

Čl. 2 
Rozsah platnosti 

 
1/ Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska, ďalej len cintorínsky poriadok, sa vzťahuje na 

pohrebisko - cintorín nachádzajúci sa v kat. území obce Bitarová, ktorý je majetkom obce v 
správe spoločnosti LAuK, s.r.o., Lichardova 18, 01001 Žilina IČO: 31 624 171 v zastúpení 
Peter Kicoš /ďalej len spoločnosť LAuK, s.r.o./ 

2/ Dom smútku v obci Bitarová je vybavený chladiacim zariadením na uloženie ľudských 
pozostatkov. 

 
 

Čl. 3 
Správa a údržba pohrebiska 

 
l/ Správu pohrebiska v obci Bitarová zabezpečuje obec prostredníctvom správcu -

spoločnosťou LAuK s.r.o., súčasťou pohrebiska nie je neverejné pohrebisko. 
 

2/ Správca pohrebiska je povinný zabezpečovať výkopové práce súvisiace s 
pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie, vykonávanie exhumácie, správu a údržbu 
pohrebiska, správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, vedenie evidencie súvisiacej 
s prevádzkovaním pohrebiska, /cintorína/. Starať sa o oplotenie pohrebiska, úpravu 
komunikácií - ciest a chodníkov, zabezpečovaním čistoty cintorína, odvoz odpadu, 
udržiavanie zariadenia slúžiacich k pohrebom, obradnej siene, vykonávať celkový dozor na 
pohrebisku, obradnej siene, aby nedochádzalo k porušovaniu prevádzkového poriadku 
pohrebiska a verejného poriadku. Pohrebisko v obci Bitarová je bez prívodu pitnej vody.  

3/ Správca pohrebiska je povinný plniť úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 20 Zákona o 
pohrebníctve, najmä: 



- Prevziať ľudské pozostatky ak je úmrtie doložené listom o: Prehliadke mŕtveho a 
štatistické hlásenie o úmrtí, vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho. Pasom pre 
mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu. Písomným súhlasom orgánu činného v trestnom 
konaní, ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu. Ďalej je správca pohrebiska povinný 
viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska. Evidencia musí obsahovať: meno, 
priezvisko, dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo, miesto úmrtia, dátum uloženia do hrobu s 
uvedením čísla hrobového miesta, hĺbka pochovania a iné ďalšie skutočnosti,/ nebezpečná 
choroba /,- zosnulého. Evidencia musí taktiež obsahovať: meno priezvisko, adresu miesta 
trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, dátum uzavretia nájomnej 
zmluvy a údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí 
obsahovať údaje o: zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal, 
zrušenie pohrebiska, skutočnosti či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka, alebo 
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob. 
- Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého prístupu a umožniť účasť cirkvi a iných osôb 
podľa želania obstarávateľa pohrebu. 
- Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení 
rakvy pred pochovaním. 
- Ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný, po 
výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) odovzdať pomník, 
náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie(ďalej len príslušenstvo hrobu) obci. 

 
 

Čl. 4 
Spôsob pochovávania a tlecia doba 

 
l/ Ľudské pozostatky musia byť pochované. 
2/ S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. 
3/Zakázané je: 
- Zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované 

rádioaktívnymi látkami po radiačnej havárií alebo radiačnej nehode. 
- Pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku. 
- Zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa 

dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti. 
4/ Ľudské pozostatky ak sa neuložili do chladiaceho zariadenia musia byť pochované do 

96 hodín od úmrtia nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba ukázať, 
že bola vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke mŕtveho a štatistické 
hlásenie o úmrtí. 

5/ Obec zabezpečí pochovanie mŕtveho v prípade ak pochovanie nikto nezabezpečí do 96 
hodín od úmrtia alebo ak nie je zistená totožnosť mŕtveho do 7 dní od zisteného úmrtia, resp. 
ak nie je zistené miesto úmrtia, obec zabezpečí pochovanie ak sa ľudské pozostatky našli v 
katastrálnom území obce a totožnosť sa nezistila. 

6/ Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zomrelý za 
svojho života zvolil, treba jeho prianiu podľa prevádzkových možností pohrebiska vyhovieť. 
Ak si zomrelý za svojho života neurčil druh pohrebu, určí ho obstarávate!' pohrebu. Ak bol 
určený pohreb spopolnením, spopolnené ostatky budú uložené na vyhradenom mieste 
cintorína. 

 
 
 
 



7/ Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spínať nasledovné podmienky:  
a/ hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre 
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m, 
b/ dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,  
c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m,  
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení zasypaná skyprenou zeminou vo výške 
minimálne 1,2m, 

8/ Tlecia doba na pohrebisku - cintoríne je najmenej 10 rokov. 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 rakvou 
bude najmenej jeden meter. 
     9/ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovania bezodkladne informovať 
obec, dodržať §20, písm. f). 
 
 

Čl. 5 
Nájom hrobového miesta 

 
1/ Správca cintorína je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, zmluva nesmie 

byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby. 
2/ Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je správca cintorína oprávnený prenajať miesto 

ešte na ďalšiu dobu. V prípade, že to nie je možné vzhľadom na pomery pohrebiska, musí o 
tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým doteraz bolo miesto pre zomrelého - hrobové 
miesto, resp. miesto v urnovom háji prenajaté a nájomné zaplatené 

3/ Výška poplatkov za prenajatie hrobového miesta na cintoríne a za osobitné služby 
súvisiace s pochovávaním sa určuje podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu tohto cintorínskeho 
poriadku. Zmeny cenníka vykonáva obecné zastupiteľstvo. 

4/ Správca cintorína vedie situačný plán cintorína s evidenciou voľných hrobových miest a 
je povinný umožniť na požiadanie obyvateľov do neho nahliadnuť. Prílohou tohto 
cintorínskeho poriadku je plán miest určených na pochovávanie na pohrebisku - cintoríne. 

5/ Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Na základe tejto 
zmluvy má nájomca právo: 

- zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, 
- uložiť do zeme telo zomrelého alebo do urnového hája spopolnené pozostatky, 
- upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvety, založiť náhrobnú dosku v 

urnovom háji a pod./ 6/ Právo na hrobové miesto sa preukazuje: 
a/ v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správy cintorína alebo potvrdenkou o 
zaplatení poplatku za prenajatie hrobového miesta, 
b/ v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení nájomného. 
Rovnaké ustanovenie platí aj pre prenajatie miesta na spopolnené telesné pozostatky v 
urnovom háji. Aj pre tento úkon je potrebná písomná zmluva. 

7/ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať návrh nájomnej zmluvy spolu s 
oznámením, ak nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta. 

 
 

Čl. 6 
Exhumácia 

 
l/ Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na žiadosť: orgánov 

činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu, alebo na žiadosť blízkej osoby ak 
obstarávate!' pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom bola obec. 



2/ Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať: posudok úradu, list o prehliadke mŕtveho a 
štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú 
ľudské ostatky uložené. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

 
 

Čl. 7 
Stromy a kríky na cintoríne 

 
Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom 

správcu pohrebiska - cintorína. Správca môže kedykoľvek ak to uzná za potrebné stromy a 
kríky z cintorína odstrániť. 
 

Čl. 8 
Užívame hrobového miesta 

 
l/ Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonať len 

osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie správcu cintorína. 
2/ Na prenajatých hrobových miestach môžu vykonať nájomcovia alebo osoby im blízke, 

jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie - vysádzanie kvetín, 
čistenie okolia hrobu a pod. 

3/ Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len s písomným súhlasom správcu cintorína. 
4/ Hrobové miesta musí nájomca udržiavať tak aby: 
- predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a 

zadnými hranami susedných hrobov  
- pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,  
- pri svahovitom teréne musia byť stavby a ich príslušenstvo rovnomerne odstupňované 
5/ Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 

prebytočný stavebný materiál. 
6/ Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné odpratávať alebo odstraňovať 

vybudované stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať časti 
náhrobkov, hrobové ozdoby, a pod. 
 
 

Čl. 9 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

 
l/ Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto, právo na 

prepožičanie miesta zanikne ak: 
- pomery na cintoríne znemožňujú /najmä pre nedostatok miesta/ prepožičanie miesta na 

ďalšiu dobu, 
- nie je zaplatené nájomné na ďalšiu dobu za užívanie hrobového miesta ani po 

upozornení, 
- na pohrebisku - cintoríne alebo jeho časti bol vydaný zákaz pochovávania  
2/ Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa postupuje podľa § 25 ods. 2 až ods. 8 zákona o 

pohrebníctve. 
3/ O zrušení pohrebiska - cintorína môže rozhodnúť len obec až po uplynutí tlecej doby 

všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. Pohrebisko možno pred uplynutím 
tlecej doby zrušiť len z dôvodov verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu 



štátnej správy. Ten v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť 
exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové 
hrobové miesta na inom pohrebisku. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne 
pamiatky, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. 
Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce sa môže zrušiť len po 
predchádzajúcom súhlase obce. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 

 
 

Čl. 10 
Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto 

 
l/ Nájomcovia sú povinní na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie prenajatého 

hrobového miesta a oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na 
vedenie evidencie. 

2/ Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve 
oprávnenú osobu, aby ich v primeranej lehote odstránila. Ak sa tak nestane, alebo nie je 
známa adresa oprávneného, urobí správca cintorína potrebné opatrenia na náklady 
oprávneného. 
 
 

Čl. 11 
Správanie sa na cintoríne a čas otvorenia pre verejnosť 

 
l/ Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Na cintoríne sa 

zakazuje odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať sa, jazdiť motorovými 
vozidlami, odcudzovať kvety, vázy, kytice a pod. 

2/ Zakazuje sa vjazd všetkých vozidiel na cintorín okrem vozidiel zabezpečujúcich 
obrady, údržbu a čistotu cintorína. 

3/ Vchod na pohrebisko je voľne otvorený. 
4/ Čas otvorenia pre verejnosť - nepretržite. 

 
 

Čl. 12 
Dom smútku Bitarová 

 
l/ Dom smútku Bitarová - nenachádza sa v areáli pohrebiska. 
2/ Dom smútku v obci Bitarová obsahuje obradnú sieň, chladiace zariadenie pre uloženie 

jedného zosnulého, miestnosť pre prípravu kňaza, so sociálnym zariadením, pitnou vodou a 
vykurovaním. 

3/ Dezinfekcia chladiaceho zariadenia prebieha podľa sanitárneho programu, kde je 
zaznamenané kedy bola dezinfekcia vykonaná a s akým dezinfekčným prípravkom. Na 
dezinfekciu sa používajú prípravky Incider a Savo. Na zabránenie vytvorenia rezistencie 
patologénnych mikroorganizmov sa dezinfekčné prostriedky týždenne obmieňajú. Dodržiava 
sa správna koncentrácia a doba pôsobenia dezinfekčných prostriedkov. Dezinfekcii 
predchádza vlhká mechanická očista. Po každom použití chladiaceho zariadenia sa vykoná 
mechanická očista s následnou dezinfekciou. 

4/ Upratovanie interiéru Domu smútku v obci Bitarová zabezpečuje správca Domu 
smútku. 

 
Čl. 13 

Dostupnosť poriadku na cintoríne 
 



l/ Správca cintorína zabezpečí, aby tento prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorínsky 
poriadok bol umiestnený na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste cintorína. Každý 
užívateľ a návštevník cintorína je povinný riadiť sa týmto poriadkom. 

2/ Súčasťou cintorínskeho poriadku je aktuálny cenník poplatkov za služby súvisiace s 
pochovávaním, nájomného za prenajatie hrobového miesta - hrob, urnový háj - na cintoríne. 

 
 
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorínsky poriadok nadobúda platnosť dňom 

schválenia obecným zastupiteľstvom a príslušným Úradom verejného zdravotníctva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  
 



Pohrebné služby 

      LAuK, s. r. o. 

    Peter Kicoš 
Kontakt - NONSTOP 

 0905 431 389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

             Cenník cintorínskych služieb - okres Žilina  

od 1.1. 2007 
 
Výkop hrobu:                                                                                   2.500 Sk 
Výkop prehĺbeného hrobu:                                                              + 400 Sk 
Odvoz prebytočnej zeminy:                                                                500 Sk 
Odkrytie krycej dosky:                                                                       400 Sk 
Zakrytie krycej dosky:                                                                        400 Sk 
               
 
Exhumácia (vybratie telesných pozostatkov):                                                 od  1.000 Sk 
Patologický vak:                                                                                 550 Sk 
                                               

Ceny sú uvedené s DPH 



Cenník 

cintorínskych služieb  
od 1.1. 2007 

 
pre občanov 

s trvalým bydliskom 

v obci Bitarová 
 
 
 

Peter Kicoš 

kontakt NONSTOP 

0905 431 389 
 

Účel 
 

Suma 
 

Doba 
 

Použitie obradnej siene 
 

  
 

Pohrebný obrad 
 

Chladiace zariadenie v Dome smútku 
 

  
 

Za každý začatý deň 
 

Prenájom 1 -hrobového miesta 
 

 
100,- 

 
5 rokov 

Prenájom 2-hrobového miesta 
 

 
200,- 

 
5 rokov 

Obnova 1 -hrobového miesta 
 

 
100,- 

 
5 rokov 

Obnova 2-hrobového miesta 
 

 
200,- 

 
5 rokov 

Prenájom miesta na výstavbu betónovej 1 -hrobky/krypty 
 

  
 

 
5 rokov 

Prenájom miesta na výstavbu betónovej 2-hrobky/krypty 
 

  
 

 
5 rokov 

Obnova miesta betónovej 1 -hrobky/krypty 
 

  
 

 
5 rokov 

Obnova miesta betónovej 2-hrobky/krypty 
 

  
 

 
5 rokov 

Nájom miesta na uloženie urny 
 

  
 

 
5 rokov 

Predĺženie nájomného urnového miesta 
 

  
 

 
5 rokov 

 
 
 
 
 


