
                                                            
          
                       VZN č. 5/2014 
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území 
                                    obce  Studienka 
 
  Obecné zastupiteľstvo obce Studienka sa podľa § 6 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
sa uznieslo na tomto návrhu všeobecne záväznom nariadení: 
 
 
 
                                            § 1 
                            Úvodné ustanovenia 
 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Studienka o správe 
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Studienka 
/ ďalej len prevádzkový poriadok pohrebiska/ upravuje správu 
a prevádzkovanie pohrebiska na území obce  Studienka / ďalej 
len obec/. Prevádzkový poriadok pohrebiska je vydávaný so 
súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 
Bratislave. 
 
 
                                    § 2 
 
   Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb 
 
 
 
1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom 

území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej 
obci. 

 
 

 



Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo 
prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Zmena 
prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku 
pohrebiska. 
 
Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento 
chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov. 
 
Na zriadenie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií 
na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo 
ohlásenie. 
 
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V prípade už 
jestvujúceho pohrebiska ochranné pásmo rešpektovať len pri 
jeho rozšírení. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani 
umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme 
má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania 
pozemku. 
 
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo 
exhumáciou 
b/ pochovávanie 
c/ vykonávanie exhumácie 
d/ správu a údržbu pohrebiska 
e/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 



                               § 3 
 

        Prevádzkovateľa pohrebiska a jeho základné povinnosti 
 
 
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je:  

Pohrebníctvo Ecker s.r.o. 
ul. Ferdiša Kostku 1886/3, 901 01 Malacky 

                  IČO: 46494511       DIČ: 2820013163 
 
              2.Prevádzkovateľ spravuje a prevádzkuje pohrebisko v obci 
                 Studienka od 1.7.2013   
                  
              3. Prevádzkovateľ je povinný: 

a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je 
úmrtie doložené: - listom o prehliadke mŕtveho 
a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, 
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, 

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinár. 
                 prepravu ľudských pozostatkov alebo zostatkov 
 
               
 
    
                                         §4 
 
Tento návrh VZN obce Studienka bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom uznesením č.27/2013 zo dňa 16.12.2013  
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN 5/2013 
Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 
dňom  1.1.2014 
 
 
 
V Studienke  16.12.2013 
  
 
 



 
                                                                                                                                         


