
Všeobecne záväzné nariadenie �. 27/1995 

MESTSKÉ ZASTUPITE�STVO MESTA DOBŠINÁ 

V y h l a s u j e 

(VZN �. 4, 13, 15, 20, 26, 32, 43, 47, 60) 

úplne znenie všeobecne záväzného nariadenia zo d�a 19.12.1991 �. 4 o vytváraní a ochrane 
životného prostredia a poriadku v meste Dobšiná, ako vyplýva zo zmien a doplnení 
vykonaných všeobecne záväzným nariadením zo 7.3.1994 �.13, všeobecne záväzným 
nariadením z 29.3.1994 �. 15, všeobecne záväzným nariadením z 3.2.1995 �. 20, všeobecne 
záväzným nariadením z 31.10.1995 �.26 a dodatok zo d�a 30.9.1997 �.47. 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE 

�. 27 

O VYTVÁRANÍ a OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a PORIADKU v MESTE 
DOBŠINÁ 

§ 1 

Ú�el a pôsobnos� nariadenia 

1. Ú�elom tohto nariadenia je ur�i� a vymedzi� základné podmienky a požiadavky na 
vytváranie a ochranu životného prostredia a poriadku na území mesta Dobšiná (�alej 
len “mesto“). 

2. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých obyvate�ov mesta a ostatné fyzické 
a právnické osoby zdržiavajúce sa alebo vyvíjajúce akúko�vek �innos� na území 
mesta. 

I. �AS� 

ZÁSADY UDRŽIAVANIA �ISTOTY a PORIADKU 

I. oddiel 

UDRŽIAVANIE a POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV MESTE 

§ 2 

1. Verejným priestranstvom pre ú�ely tohto nariadenia sú všetky cesty, miestne 
komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko, nezastavané plochy majetky mesta 1/, 
ulice, verejné priechody, verejné schody, parky, sady a všetky ostatné plochy 
a priestory verejné prístupné a používate�né. 

2. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých obyvate�ov mesta a ostatné fyzické 
a právnické osoby zdržiavajúce sa alebo vyvíjajúce akúko�vek �innos� na území 
mesta. 



------- 

1/ vi�. �l. 2 odst. 3 Nariadenia mesta �. 45/1997 o miestnych poplatkoch v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

I. �AS� 

ZÁSADY UDRŽIAVANIA �ISTOTY a PORIADKU 

I. oddiel 

UDRŽIAVANIE a POUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV MESTE 

§ 2 

1. Verejným priestranstvom pre ú�ely tohto nariadenia sú všetky cesty, miestne 
komunikácie, chodníky, námestia, trhovisko, nezastavané plochy majetky mesta 1/, 
ulice, verejné priechody, verejné schody, parky, sady a všetky ostatné plochy 
a priestory verejné prístupné a používate�né. 

2. V záujme ochrany zdravia, zdravého životného prostredia a bezpe�nosti zakazuje sa 
akýmko�vek spôsobom a akýmko�vek zdrojom nad mieru obvyklú zne�is�ova� 
verejné priestranstvá. Kto verejné priestranstvo zne�istí nad mieru obvyklú alebo ho 
zne�istí úmyselne, je povinný neodkladne odstráni� zne�istenie verejného 
priestranstva na svoj náklad. 

3. Dvory, záhrady a iné nehnute�nosti susediace s verejnými priestranstvami sú povinní 
ich vlastníci a užívatelia udržiava� tak, aby sa z nich ne�istota akýmko�vek spôsobom 
nedostávala na verejné priestranstvá. 

4. Uli�né prie�elia (fasády) domov a iných objektov musia by� �isté, zbavené 
nevhodných nápisov a kresieb, obchodné reklamy, firemné tabule, rolety a podobné 
zariadenia musia by� �isté, upravené a umiestnené tak, aby nebránili v bežnom užívaní 
verejných priestranstiev. Vlastníci a užívatelia zodpovedajú za estetický vzh�ad celého 
objektu a dodržiavanie pokynov mestského úradu a obvodného úradu životného 
prostredia. 

5. Vlastníci a užívatelia domov a záhrad susediacich s verejnými priestranstvami konáre 
stromov alebo sú�asti kríkov a rastlín sú povinní ustavi�ne udržiava� tak, aby tieto 
neprekážali užívate�om verejného priestranstva. 

6. Všetky budovy na �elnej strane ulíc musia by� opatrené riadnymi odpadovými ž�abmi 
a odpadovými rúrami, aby daž�ová voda nestekala priamo na chodníky a chodcov, 
v potrebných prípadoch strechy takýchto budov musia by� opatrené aj lapa�mi snehu. 

7. Za �istotu a �istenie chodníkov zodpovedá vlastník alebo užívate� nehnute�nosti, ktorá 
hrani�í s cestou alebo miestnou komunikáciou v súvislo zastavanej �asti mesta 2/. 

8. Organizácie na území mesta ktoré poskytujú obchodné služby musia ma� pred 
vchodom do predajne odpadové koše, ktoré budú jednotné pre všetkých. Predajne 
s potravinami budú ma� 2 smetné koše. Ostatné predajne jeden smetný kôš. Za 1x 
týždenný odvoz odpadu jedného smetného koša je ro�ný poplatok 150,-Sk. 



9. V záujme bezpe�nosti a ochrany zdravia je zakázané na verejných priestranstvách 
drža� psa bez náhubku, vodidla a dozoru ako aj pás� a ponecháva� úžitkové zvieratá. 

––– 

2/ § 23 ods. 1 zákona �.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
vyhlásenom pod �. 55/1984 Zb. 

§ 3 

Zvláštne používanie verejných priestranstiev 

1. Používa� verejné priestranstvo - s výnimkou ciest vedúcich cez mesto a miestnych 
ú�elových komunikácií, o zvláštnom užívaní ktorých je oprávnený rozhodova� 
príslušný orgán štátnej správy 3/ - na stavebné alebo iné podobné ú�ely možno len 
s predchádzajúcim súhlasom mestských orgánov. 

2. Každý, komu bol vydaný súhlas na zvláštne používanie verejného priestranstva, je 
povinný : 

a. používa� verejné priestranstvo tak, aby bolo odnímané svojmu ú�elu len v 
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu, 

b. zabráni� poškodzovaniu a zne�is�ovaniu verejného priestranstva a jeho 
zariadení, 

c. nezamedzi� prístup k verejno-prospešným zariadeniam (hydrantom, 
kanalizácii, uzáverom prúdu, elektrickému vedeniu a pod.), 

d. neohrozi� bezpe�nos� ostatných užívate�ov verejného priestranstva a za tým 
ú�elom vykona� potrebné bezpe�nostné opatrenia, 

e. po skon�ení užívania verejného priestranstva uvies� ho do pôvodného stavu na 
svoj náklad. 

3. Sypké hmoty a iný stavebný, �i iný materiál skladova� na verejných priestranstvách 
tak, aby bolo zamedzené jeho roznášaniu poveternostnými alebo inými vplyvmi. 

§ 4 

1. Umiest�ova� plagáty, vývesky, reklamy, púta�e a iné oznámenia možno len na 
miestach vyhradených pre tieto ú�ely, reklamné a informa�né tabule možno 
umiest�ova� len so súhlasom mestských orgánov. 

2. Prevádzkovatelia stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní zabezpe�i� 
�istotu a poriadok v bezprostrednej blízkosti svojho zariadenia. K tomuto ú�elu sú 
povinní zabezpe�i� dostato�ný po�et nádob na odpad a stara� sa o ich riadny stav 
a pravidelné vyprázd�ovanie. 

§ 5 

1. Naklada� a sklada� akéko�vek náklady na verejnom priestranstve možno len vtedy, ak 
sa tým neohrozí bezpe�nos� iných osôb a ak tak nemožno urobi� na inom mieste, 
nakladanie a skladanie treba uskuto�ni� v nevyhnutne potrebnom �ase. 



2. Po manipulácii s materiálom prepravca alebo príjemca je povinný verejné 
priestranstvo uvies� do pôvodného stavu, vy�isti� ho a v prípade potreby umy� alebo 
o�isti�. 

3. Pri zvláštnom užívaní verejného priestranstva je zakázané : 
a. skladova� akýko�vek tovar alebo obaly z neho a vyba�ova� tovar na vozovke 

alebo chodníku, 
b. vchádza� na chodník akýmko�vek dopravným prostriedkom. 

------- 

3/ §§ 8, 22 predp. cit. v pozn. 2/ 

§ 6 

1. Stavebné práce na verejných priestranstvách možno vykonáva� len na základe 
príslušného povolenia špeciálneho stavebného úradu 4/ a za podmienok stanovených 
v príslušnom rozhodnutí. 

2. Investor alebo dodávate� prác uvedených v odseku 1) je povinný najneskôr 3 dni pred 
zapo�atím prác ich zapo�atie oznámi� mestskému úradu a preukáza� sa príslušným 
povolením. 

3. Ak príslušné povolenie neustanoví inak, investor alebo dodávate� sú povinní verejné 
priestranstvo po jeho využití uvies� do pôvodného stavu na svoj náklad ihne� po 
skon�ení stavebných alebo udržiavacích prác. 

§ 7 

Poplatok za používanie verejného priestranstva v stanovených prípadoch ustanovuje osobitné 
všeobecne záväzné nariadenie mesta 5/. 

2. oddiel 

ZODPOVEDNOS� ZA �ISTOTU VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

§ 8 

Zodpovednos� za �istenie verejných priestranstiev 

1. Za �istotu a �istenie verejných priestranstiev vmeste zodpovedá poverená organizácia 
(Technické služby mesta Dobšiná). 

2. Poverená organizácia v rámci tejto �innosti a zodpovednosti je povinná najmä : 
a. zabezpe�ova�, udržiava� a využíva� potrebné technické prostriedky, 
b. pod�a potreby vykonáva� �istenie verejných priestranstiev (vrátane ni�enia 

buriny), 
c. zabezpe�i� zjazdnos� a schopnos� miestnych komunikácií pri snehu a 

po�adovici, 
d. �istenie verejných priestranstiev vykonáva� tak, aby ich používatelia boli �o 

najmenej ob�ažovaní. 



§ 9 

Zodpovednos� za �istotu miestnych a ú�elových komunikácií 

1. Zakazuje sa na území mesta jazdi� vozidlami, ktoré sú zne�istené nad prípustnú mieru 
alebo ktoré svojím nákladom zne�is�ujú vozovku. Pred vjazdom na miestnu alebo 
ú�elovú komunikáciu nadmerné zne�istené vozidlá musia by� o�istené alebo musia 
by� vykonané potrebné opatrenia, aby svojím nákladom nezne�is�ovali vozovku. 

2. Ú�astníci dopravnej premávky nesmú ani iným spôsobom zne�is�ova� alebo 
narušova� zariadenia komunikácií alebo skládky uloženého materiálu, snehu a pod. 
Pritom sú povinní umožni� �istenie verejného priestranstva a odvoz odpadkov. 

3. Vodi� motorového vozidla nesmie vyhadzova� predmety z vozidla a ob�ažova� 
ostatných ú�astníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, 
zne�is�ovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží alebo blata, zbyto�ným ponechaním 
motora stojaceho vozidla v chode alebo bezdôvodnou jazdou a motorovým vozidlom 
6/. 

4. Pri zne�istení miestnej alebo ú�elovej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže 
spôsobi� závadu v zjazdnosti, ten, kto zne�istenie spôsobil, je povinný ho bez 
prie�ahov odstráni� a komunikáciu uvies� do pôvodného stavu, ak tak neurobí, je 
povinný uhradi� mestu náklady spojené s odstránením zne�istenia a s uvedením 
komunikácie do pôvodného stavu 7/. 

------- 

4/ § 3a pred. cit. v pozn. 2/ 
5/ �l. 11 predp. cit. v pozn. 1/ 
6/ § 5 ods. 2 písm. g) vyhlášky FMV �.99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných 
komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) 
7/ § 9 ods. 3 predp. cit v pozn. 2/ 

§ 10 

Zodpovednos� za �istotu chodníkov 

1. Vlastníci a užívatelia pri�ahlých nehnute�ností sú povinní zabezpe�i�, aby chodník (ak 
nie je chodník, pás zeme široký 1,5 m), schody alebo obdobné verejné používané 
priestranstvo boli riadne, v�as a v potrebnom rozsahu �istené, v zimnom období z nich 
odstra�ovaný sneh a pri po�adovici posypávané vhodnými hmotami zdrs�ujúcimi 
námrazu, t.j. pieskom, vhodnou chemikáliou (nie však škvarou alebo popolom) a pod., 
a to po celej šírke chodníka alebo pásu zeme potrebného pre chodcov. 

2. Chodníky sa musia �isti� pod�a potreby. �istením chodníkov sa rozumie ich kropenie, 
zametanie, odstra�ovanie blata a iných akýchko�vek nánosov, snehu, ich splachovanie 
a umývanie alebo iný spôsob odstra�ovania ich zne�istenia, ktorými za daných 
pomerov a okolnosti nie je ohrozená bezpe�nos� a zdravie chodcov. 

3. Vlastníci alebo užívatelia pri�ahlých nehnute�ností sú povinní v zimnom období 
z chodníkov a pásov zeme ur�ených pre chodcov odstra�ova� sneh a námrazu vždy 



pod�a potreby po celej ich šírke tak, aby bol vo�ný prístup do domov a k inžinierskym 
sie�am. 

§ 11 

Zodpovednos� za �istotu vodných tokov a vôd 

1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov, jazier a vodných nádrží na území mesta 
vhadzova� smeti, odpad alebo akéko�vek iné predmety alebo ich uklada� na miestach, 
z ktorých by mohli by� do nich splavované. 

2. Kto zaobchádza s látkami, ktoré môžu ohrozi� akos� alebo zdravotnú nezávadnos� 
povrchových alebo podzemných vôd, je povinný zachováva� osobitné predpisy, ktoré 
ustanovujú, za akých podmienok možno s takými látkami zaobchádza� z h�adiska 
ochrany povrchových alebo podzemných vôd. Ak zaobchádzanie s takýmito látkami 
z tohto h�adiska osobitné predpisy neupravujú, je každý, kto s takýmito látkami 
zaobchádza, povinný urobi� také opatrenia, aby nevnikli do povrchových alebo 
pozemných vôd, alebo aby neohrozili ich akos� alebo zdravotnú nezávadnos� 8/. 

3. Údržbu a �istenie vodných tokov prevádza a zodpovedá za �u správca vodných tokov. 

-------- 

8/ § 25 ods. 1 zákona �. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) 

3. oddiel 

VYTVÁRANIE a OCHRANA MESTSKEJ ZELENE 

§ 12 

Pojem mestskej zelene 

1. Za zele� ako organickú sú�as� mesta upravujúcu jeho hygienické a mikroklimatické 
podmienky s rekrea�ným a regenera�ným poslaním sa považujú ucelené súbory, 
stromy, kríky, trávniky, kvetiny, ojedinelé rastúce dreviny a ostatná prírodná zele�, 
sú�as�ou týchto súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia - cesty, chodníky, 
prístrešky, detské ihriská, lavi�ky, vodné plochy, fontány, umelecké diela v prírode 
a pod. 

2. Mestská zele� z h�adiska jej ur�enia a ú�elového využitia sa �lení na : 
a. verejnú (užívanie ktorej nie je �asovo ani okruhom návštevníkov obmedzené - 

mestské parky, zele� sídlisk, lesoparky, cestné zelené pásy, rekrea�ná zele�), 
b. vyhradenú (užívanie ktorej je �asovo a okruhom návštevníkov ú�elovo 

obmedzené školské záhrady, okolie materských škôl a detských jaslí, areály 
závodov a inštitúcií, uzavreté dvorové priestory obytných budov, zele� 
športových ihrísk, zele� na cintorínoch, zele� pri individuálnej zástavbe, 
súkromné ovocné a okrasné sady a záhrady a pod.). 

§ 13 



Vytváranie mestskej zelene 

1. Vytváranie mestskej zelene musí by� v súlade s územným plánom mesta. 

2. Každý subjekt, ktorý hodlá zasiahnu� do vytvárania a stavu mestskej zelene, je 
povinný vyžiada� si vopred stanovisko mestských orgánov a riadi� sa ním. 

§ 14 

Správa a udržiavanie mestskej zelene 

1. Správu a udržiavanie mestskej zelene (s výnimkou sú�astí mestskej zelene vo 
vlastníctve súkromných fyzických a právnických) vykonáva poverená organizácia 
mesta - Technické služby mesta Dobšiná. 

2. Vlastníci užívatelia pozemkov tvoriacich sú�as� po�nohospodárskeho pôdneho fondu 
ako mestskej zelene sú povinní tieto pozemky riadne udržiava� 9/. 

§ 15 

Ochrana mestskej zelene 

1. Zakazuje sa akéko�vek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov 
a iných okrasných porastov. 

2. Na umiestnenie informa�ných, reklamných a propaga�ných zariadení, pokia� sa 
umiest�ujú na verejných priestranstvách a na pozemkoch tvoriacich sú�as� mestskej 
zelene, je potrebný súhlas orgánov mesta 10/. 

3. Výrub stromov vo�ne rastúcich na pozemkoch tvoriacich sú�as� mestskej zelene 
zaradených do I. kategórie možno uskuto�ni� len na základe príslušného povolenia 11/. 

------- 

9/ § 4 ods. 1 zákona SNR �. k 307/1992 Zb. o ochrane po�nohospodárskeho pôdneho fondu 
10/ § 71 ods. 1 písm. c) zákona �. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) 
11/ § 32 ods.3 zákona NR SR �. 287/1994 z.z. o ochrane prírody a krajiny 

II. �AS� 

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK V MESTE 

I. oddiel 

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PRI OCHRANE ZDRAVÝCH ŽIVOTNÝCH 
PODMIENOK 

§ 16 

Ochrana zdravých životných podmienok pri 

poskytovaní služieb 



1. Služby obyvate�stvu musia sa poskytova� v zdravotne nezávadnom prostredí a za 
hygienicky nezávadných podmienok. Príslušné ustanovenia predpisov upravujúcich 
hygienické podmienky pre danú prevádzku alebo poskytované služby musia by� 
v prevádzkar�ach vyvesené na vidite�nom mieste 12/. 

2. V priestoroch, v ktorých sa usporadúvajú kultúrne podniky, najmä divadelné, filmové 
a hudobné predstavenia, športové vystúpenia, �i iné podobné podujatia, musí by� 
zabezpe�ené nielen sústavné vetranie, ale aj dostato�ná výmena vzduchu pred každým 
predstavením. v stálych zariadeniach ur�ených na predstavenia, na ktorých sa 
zú�ast�uje vä�ší po�et ú�inkujúcich, treba zabezpe�i� pre ú�inkujúcich hygienické 
zariadenia oddelené od hygienických zariadení pre návštevníkov 13/. 

3. Pri poskytovaní služieb obyvate�stvu je dovolené faj�i� len v priestoroch na tento ú�el 
osobitne vyhradených. Mimo týchto priestorov zakazuje sa faj�i� : 

a. pri práci, ak dôsledkom faj�enia môže by� bezprostredne ohrozený život, 
zdravie alebo majetok, 

b. na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých priestoroch, 
c. V pracovných miestnostiach, kde ú�inkom faj�enia sú vystavení nefaj�iari, 
d. V zdravotníckych zariadeniach, v kultúrnych a uzavretých športových 

zariadeniach, 
e. V priestoroch zariadení spolo�ného stravovania v �ase ur�enom pre výdaj 

a konzumáciu jedál 14/. 

4. Zakazuje sa predaj a podávanie alkoholických nápojov na všetkých verejných 
priestranstvách mesta, primátor mesta je oprávnený ustanovi� výnimku z tohto zákazu 
15/. 

------- 

12/ § 19 vyhlášky �. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok 
13/ § 20 ods. 1 tamtiež 
14/ § 4 ods.1 písm. f) zákona SNR �.46/1989 Zb. o ochrane predalkoholizmom a inými 
toxikomániami 
15/ § 4 ods. 3 písm. a) zákona SNR �. 46/1989 Zb. o ochrane predalkoholizmom a inými 
toxikomániami 

§ 17 

Osobitné povinnosti fyzických a právnických subjektov 

1. Vlastník stavby v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s 
rozhodnutím stavebného úradu je povinný udržiava� stavbu v dobrom stavebnom 
stave tak, aby nevznikalo nebezpe�enstvo požiarnych a hygienických závad, aby 
nedochádzalo k jej znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzh�adu 16/. 

2. Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad nariadi�, aby v ur�enej 
lehote a za ur�ených podmienok sa postaral opotrebnú nápravu, užívatelia bytov 
a nebytových priestorov v takejto stavbe sú povinní umožni� vykonanie nariadenej 
údržby stavby. 

3. Ob�ania sú povinní : 



a. po�ína� si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov, najmä pri používaní 
tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebi�ov, pri skladovaní , 
manipulovaní a používaní hor�avých a požiarne nebezpe�ných látok, 

b. umožni� kontrolným skupinám vykona� preventívnu požiarnu kontrolu na 
overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v rodinných domoch a v 
iných objektoch, ktoré sú v ich vlastníctve alebo užívaní, a odstráni� zistené 
nedostatky v lehote ur�enej týmito orgánmi 17/. 

4. Prevádzkovatelia ve�kých a stredných zdrojov zne�is�ovania ovzdušia sú povinní 
informova� verejnos� o zne�istení ovzdušia zo zdroja zne�is�ovania a o opatreniach 
vykonávaných na obmedzenie tohto zne�istenia 18/. 

5. Vlastník veci sa musí zdrža� všetkého, �ím by nad mieru primeranú ob�ažoval iného, 
alebo �ím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohrozi� susedovu 
stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na �om zriadenej 
bez toho, že by urobil dostato�né opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku, 
nesmie nad mieru primeranú ob�ažova� susedov hlukom, prachom, popol�ekom, 
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, nesmie necha� vnika� 
chované zvieratá na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ro�nej dobe 
odstráni� zo svojej pôdy korene stromov alebo odstráni� vetvy stromov presahujúce na 
jeho pozemok 19/. 

-------- 

16/ § 86 ods. 1 pred. cit. v pozn. 10/ 
17/ § 17 ods. 1 písm. a/,i) zákona SNR �.126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR 
SR �. 99/1995 Z.z. 
18/ § 7 ods. 1 písm. k) zákona �.309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred zne�is�ujúcimi látkami 
(zákon o ovzduší) 
19/ § 130 ods. 1 Ob�ianskeho zákonníka (zákon �. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

III. �AS� 

PORIADOK NA POHREBISKÁCH 

§ 23 

Zria�ovanie, rušenie a správa pohrebísk 

1. Pohrebiská (cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky) na území mesta 
zria�ujú orgány mesta. Na zriadenie pohrebiska je potrebný súhlas orgánu hygienickej 
starostlivosti. 

2. Ak pohrebisko alebo jeho �as� nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému 
záujmu, orgány mesta zakážu pochovávanie na �om alebo pohrebisko zrušia. 

3. Správu pohrebísk vykonáva poverená organizácia (Technické služby mesta Dobšiná). 
Poverená organizácia v rámci správy pohrebísk je povinná najmä stara� sa o ich 
vonkajší vzh�ad, výsadbu, udržiavanie a polievanie zelene, údržbu a opravu ciest 
udržiavanie �istoty celého areálu pohrebísk, údržbu a �istotu zariadení pohrebísk 
a vykonáva� doh�ad na dodržiavanie poriadku na pohrebiskách. 



§ 24 

Pochovávacia povinnos� 

1. M�tvy musí by� pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín 
od úmrtia. Ak bola vykonaná pitva, možno m�tveho pochova� ihne� po pitve, ak ide o 
súdnu pitvu, možno m�tveho pochova� len so súhlasom Okresného prokurátora 
v Rož�ave alebo príslušného vyšetrovate�a PZ SR. 

2. Pochovávaciu povinnos� majú príbuzní m�tveho alebo osoba, ktorá sa o túto 
povinnos� prihlási. Ak niet osoby, ktorá by zabezpe�ila pochovanie m�tveho, 
pochovávacia povinnos� prechádza na mesto 22/. 

§ 25 

Prepoži�anie miesta na pohrebisku 

1. Správa pohrebiska je povinná prepoži�a� miesto na hrob minimálne na tleciu dobu, t.j. 
najmenej na dobu 10 rokov, a miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia. Ak to 
pomery pohrebiska umož�ujú, správa pohrebiska je povinná prepoži�a� miesto na 
hrob ešte na �alšiu dobu, v opa�nom prípade musí o tom v�as upovedomi� toho, komu 
doteraz bolo miesto prepoži�ané. Prepoži�aním vzniká právo naužívanie miesta na 
hrob tomu komu bolo prvýkrát prepoži�ané a prechádza na osoby jemu blízke 23/. 

2. Miesto na hrobku sa prepoži�iava spravidla na dobu 20 rokov. Stavba hrobky musí 
by� uskuto�nená najneskôr do 1 roka od prepoži�ania miesta, inak nárok na miesto 
zaniká. 

3. Nikto nemá právo na prepoži�anie vopred ur�eného miesta, ak to dovo�ujú pomery na 
pohrebisku jeho správa vyhovie požiadavkám na konkrétne miesto toho, kto pohreb 
usporadúva. 

------ 

22/ § 10 vyhlášky �. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a opohrebníctve v znení zákona NR SR 
�.277/1994 Z.z. 
23/ § 116 Ob�ianskeho zákonníka 

4. O prepoži�aní miesta na pohrebisko uzaviera správa pohrebiska s objednávate�om 
písomnú dohodu, ktorá nie je prenosná na tretie osoby. Dohoda o prepoži�aní miesta 
na pohrebisko opráv�uje objednávate�a: 

a. zriadi� na prepoži�anom mieste hrob alebo hrobku alebo uloži� urnu, 
b. uloži� na prepoži�anom mieste telo zosnulého alebo jeho spopolnené 

pozostatky, 
c. upravi� povrch prepoži�aného miesta (náhrobok, kvetinová výzdoba a pod.). 

5. Správa pohrebiska je povinná vies� aktuálny situa�ný plán pohrebiska, preh�ad 
vo�ných miest a umožni� obyvate�om mesta na požiadanie nahliadnu� do tejto 
evidencie. 



6. Právo na prepoži�ané miesto sa preukazuje cintorínskou evidenciou, písomnou 
dohodou, potvrdením o zaplatení poplatku za prepoži�ané miesto alebo iným 
hodnoverným dokladom. 

§ 26 

Ukladanie pozostatkov do hrobu a hrobky 

1. M�tvy sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokia� dôležitý 
všeobecný záujem si nevyžaduje uloženie viacerých m�tvych do spolo�ného hrobu. 

2. Správa pohrebiska môže na žiados� alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto 
prepoži�ané, povoli�, aby do toho istého hrobu boli uložené pozostatky �alších 
m�tvych, v �ase plynutia tlecej doby možno takejto žiadosti vyhovie� len so súhlasom 
orgánu hygienickej služby. Do hrobky možno kedyko�vek uloži� �alšie pozostatky 
m�tvych, pokia� je v nej vo�né miesto na ich uloženie. 

3. Spopolnené pozostatky sa ukladajú pod�a vyjadrenej vôle zosnulej osoby alebo pod�a 
dispozícií objednávate�a pohrebu v urne alebo vo�ne. So súhlasom správy pohrebiska 
urnu možno pripevni� k náhrobku. Urna musí by� vložená od osobitnej schránky. 

§ 27 

Exhumácia 

1. Pred uplynutím tlecej doby smie sa telo zosnulého vy�a� zo zeme (exhumova�) len na 
pokyn alebo so súhlasom príslušného orgánu hygienickej služby za prítomnosti 
zástupcu správy pohrebiska. Na žiados� pozostalých možno vykona� exhumáciu len 
vo výnimo�ných a zvláš� závažných prípadoch, pri�om žiadate� je povinný vopred 
preukáza�, že bol osobou blízkou zosnulého, ktorý má by� exhumovaný. Tým nie je 
dotknuté osobitné ustanovenie o exhumácii ustanovené vo všeobecne záväznom 
právnom predpise 24/. 

2. Náklady spojené s vykonaním exhumácie hradí žiadate�. 

§ 28 

Stavby a lavi�ky na pohrebiskách 

1. Na uskuto�nenie akejko�vek stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci súhlas 
správy pohrebiska, udržiavacie práce na stavbách jestvujúcich na pohrebisku treba 
vopred ohlási� správe pohrebiska. 

------- 

24/ § 115 Trestného poriadku 

2. Pri uskuto��ovaní stavby alebo pri opravných a udržiavacích prácach stavebník je 
povinný riadi� sa pokynmi správy pohrebiska a týmito zásadami : 

a. základy musia by� vykopané do nezam�zajúcej h�bky zeme a musia by� 
dimenzované so zrete�om na únosnos� pôdy, 



b. dno hrobu musí by� vo výške najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody, 
c. pochovávacia plocha musí ma� rozmery: 

� 80 cm x 200 cm pri hroboch, 
� 90 cm x 200 cm pri hrobkách, 
� najmenej 60 cm x 160 cm pri detskom hrobe, 
� najmenej 50 cm x 100 cm pri hrobe die�a�a vo veku do 3 rokov, 

d. uli�ky medzi hrobmi (hrobkami) nesmú by� užšie ako 30 cm, 
e. steny medzi jednotlivými hrobkami musia by� široké najmenej 60 cm, 
f. vrstva zeme ur�ená na pokrytie rakvy v hrobe musí by� najmenej 140 cm 

vysoká so zrete�om na úrove� okolia hrobu, 
g. predné a zadné hrany rámov musia by� v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami rámov susedných hrobov, 
h. pri stavbe náhrobku musia jeho jednotlivé diely do seba navzájom zapada�, 
i. vo svahovitom teréne stavba a jej príslušenstvo musia by� rovnomerne 

odstup�ované. 

3. Po skon�ení prác stavebník je povinný na svoj náklad okolie stavby vy�isti� a uvies� 
do pôvodného stavu. 

4. Odstra�ova� vybudované stavby alebo prevádza� na iné osoby bez súhlasu správy 
pohrebiska je zakázané, to isté sa vz�ahuje aj na vynášanie �asti náhrobkov, hrobovej 
výzdoby, kvetín a pod. z areálu pohrebiska nepovolanou osobou. 

5. Lavi�ky na pohrebisku možno umiest�ova� len s písomným súhlasom správy 
pohrebiska, ktorá je oprávnená vyhradi� si tvár a rozmery lavi�ky a miesto a spôsob 
jej osadenia. 

§ 29 

Stromy a kríky na pohrebisku 

1. Stromy a kríky na prepoži�anom mieste pohrebiska možno vysádza� len so súhlasom 
správy pohrebiska, ktorá je oprávnená v prípade potreby vysadené stromy a kríky 
odstráni�. 

§ 30 

Práce na pohrebisku 

1. Telá zosnulých smú uklada� do hrobu len osoby ur�ené správou pohrebiska. 
Spopolnené pozostatky s povolením správy pohrebiska na prepoži�ané miesto môžu 
uloži� aj iné osoby. 

2. Výkopy a iné zemné práce na pohrebisku môžu vykonáva� len osoby k tomu ur�ené 
správou pohrebiska, ak správa pohrebiska nepovolí výnimku pre iné osoby. 

3. Na prepoži�aných miestach smú oprávnené osoby alebo im blízke osoby alebo 
pracovníci dodávate�a prác vykonáva� jednoduché práce potrebné na udržovanie 
miesta a jeho skráš�ovanie. 

§ 31 



Starostlivos� o prepoži�ané miesto 

1. Užívate� je povinný prepoži�ané miesto udržova� v riadnom stave. 

2. Ak správa pohrebiska upozorní užívate�a na nedostatky v starostlivosti o prepoži�ané 
miesto a tento ich v primeranej lehote neodstráni, správa pohrebiska vykoná potrebné 
opatrenia na náklad užívate�a. 

3. Zvädnuté alebo iná� znehodnotené kvetiny, vence a iné netrvanlivé ozdoby správa 
pohrebiska je oprávnená odstráni� z hrobov. 

4. Užívate� a správa pohrebiska môžu uzavrie� písomnú dohodu o odplatnom udržiavaní 
poriadku na prepoži�anom mieste. 

§ 32 

Správanie sa na pohrebisku 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správa� sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na 
pohrebisku správa� hlu�ne, odhadzova� odpadky, iná� pohrebisko zne�is�ova�, vodi� 
na neho psov alebo iné zvieratá. 

2. Odpad z pohrebiska možno uklada� len na miesta na tento ú�el vyhradené. 

3. Svetlá na pohrebisku možno rozsvecova� len ak sú umiestnené vo svietidlách a svetlá 
s otvoreným oh�om (sviece a pod.) len po�as prítomnosti návštevníka, správa 
pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch zakáza� rozsvecovanie svetiel. 

§ 33 

Zánik práva na prepoži�ané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku 

1. Po uplynutí doby, po�as ktorej správa pohrebiska je povinná prepoži�a� miesto (32 
ods.1,2), právo na prepoži�ané miesto zaniká, ak : 

a. pomery na pohrebisku neumož�ujú ( najmä pre nedostatok miesta) 
prepoži�anie miesta na �alšiu dobu, 

b. nebol zaplatený poplatok za prepoži�anie miesta na �alšiu dobu, 
c. pohrebisko alebo jeho �as� pod�a príslušného rozhodnutia má by� zrušené 

alebo uzatvorené, 
d. prepoži�ané miesto alebo hrobka nie je udržiavaná v riadnom stave. 

2. Správa pohrebiska je povinná najmenej 6 týžd�ov pred uplynutím lehoty zániku práva 
na prepoži�ané miesto vyzva� oprávnenú osobu (užívate�a) s uvedením dôvodu zániku 
práva pod�a ods. 1 tohto ustanovenia. 

3. Ak právo na prepoži�ané miesto zanikne, správa pohrebiska písomne vyzve oprávnenú 
osobu (užívate�a), aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, príp. iné stavby, stromy 
a kríky z prepoži�aného miesta. Ak oprávnená osoba takejto výzve nevyhovie, správa 
pohrebiska uvedie prepoži�ané miesto do potrebného stavu na náklady oprávnenej 
osoby. Ak oprávnená osoba v lehote do 1 roka po zániku právo na prepoži�ané miesto 
neprevezme veci odstránené z prepoži�aného miesta, naloží sa s nimi ako s vecami 
opustenými 25/. 



4. Pozostatky z urny po zániku práva na prepoži�ané miesto sa môžu ponecha� na 
pôvodnom mieste alebo sa uložia na inom vyhradenom mieste alebo popol sa zmieša 
so zemou. 

5. Hroby, hrobky a urny, o ktorých príslušný orgán rozhodol, že majú charakter kultúrnej 
alebo historickej pamiatky, nesmú by� odstránené ani po zániku práva na prepoži�ané 
miesto. 

----- 

25/ § 46 zákona SNR �. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

§ 34 

Úhrada za služby poskytované na pohrebisku 

1. Objednávate� pohrebu alebo inej služby je povinný správe pohrebiska poskytnú� 
finan�nú úhradu za : 

a. prepravu m�tvoly 
b. obliekanie a úpravu m�tvoly 
c. uschovanie v chladiacom zariadení za 1 de� 
d. obrad v Dome smútku 
e. vystrojenie ob�ianskeho pohrebu 
f. výkop hrobu 

� 1 - hrobu 
� 2 - hrobu 
� spolo�ného hrobu 

g. za prepoži�ané miesto 
� na povinnú dobu 
� na �alšiu dobu 

h. za udržiavanie prepoži�aného miesta 
i. ..... (�alšie možné služby). 
j. Sadzobník úhrady za pohrebné práce a služby 

A. Skupina 01. 
i. Úhrada za užívacie právo hrobového miesta na povinnú dobu 

� Prepoži�anie miesta pre hrob, alebo urnu v zemi vrátane 
miesta pre príslušenstvo hrobu bez oh�adu na vek 
zomretého na dobu 10 rokov za každý i zapo�atý 1 m2 
Sk 40,- 

� miesta pre príslušenstvo hrobu bez oh�adu na vek 
zomretého, t.j. hrobové miesto pre dospelú osobu ....... 
160,-Sk 

� hrobové miesto pre die�a ............... 80,-Sk 
� miesto pre urnu vrátane stavby pre uloženie 4 ks urien 

....................2500,-Sk 
ii. Obnova (pred�ženie) užívacieho práva na miesto pre hrob, alebo 

urnu (bez oh�adu na vek pochovanej osoby) na dobu 10 rokov 
za každý i zapo�atý 1m2 80,-Sk 

� t.j. obnovenie hrobu dospelého .............. 320,-Sk 
� obnovenie hrobu detského .............. 160,-Sk 
� obnovenie miesta pre urnu .............. 320,-Sk 



iii. Prepoži�anie miesta k postaveniu hrobky na dobu povinnú 10 
rokov za každý i zapo�atý 1m2 Sk 300,- Sk 

� t.j. hrobka pre jednu osobu ............... 1200,-Sk 
iv. Obnova (pred�ženie) užívacieho práva na miesto kde je už 

postavená hrobka na dobu 10 rokov za každý i zapo�atý 1m2 
80,-Sk 

� t.j. hrobka pre dospelú osobu ............ 300,-Sk 
B. Skupina 02 Prepoži�anie obradnej siene k pietnemu aktu na dobu 

zodpovedajúcu rozvrhu obradu ..... 300,-Sk 
i. Prepoži�anie katafalku (stredného) ....... 200,-Sk 

ii. Použitie chladiaceho zariadenia (boxu) k uloženiu zomretého 
pred pohrebom za každý i zapo�atý kalendárny de� pri odložení 
pohrebu ............ 150,-Sk 

iii. Smúto�ný štít s menom zomretého .......... 50,-Sk 
iv. Reprodukovaná hudba z magnetofónu ........ 70,-Sk 

� Za použitie aparatúry k pietnemu aktu .... 40,-Sk 
v. Smúto�ný prejav ob�ianskeho re�níka a prednes básne pri 

pietnom akte ......... 280,-Sk 
vi. Preprava pohrebným vozidlom za každý ubehnutý kilometer 

.............. 12,-Sk 
� �akacia doba za každú i zapo�atú 1/4 hod. 20,-Sk 

vii. Vystavenie kvetinových darov k pietnemu aktu ........................ 
50,-Sk 

viii. Za služby na pohrebisku ro�ný poplatok za vodu, vývoz smetí, 
kosenie, pluhovanie a zimný posyp 

� za 1 hrobové miesto ...................... 50,-Sk 
� za dvoj a viac hroby ..................... 100,-Sk 

ix. Za každý vjazd motorového vozidla do cintorína 
� osobné motorové vozidlo ................. 50,-Sk 
� nákladné motorové vozidlo ............... 100,-Sk 

2. Poplatníci úhrady za služby poskytované na pohrebisku sú povinní zaplati� správe 
pohrebiska v lehote a spôsobom �ou stanovených. 

IV. �AS� 

SPOLO�NÉ a ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 

§ 35 

1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia nap��a 
skutkovú podstatu priestupku proti poriadku štátnej správy, za ktorý možno uloži� 
pokutu do 1.000,-Sk. 25/ 

2. Kontrolou dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia poverujú sa príslušníci 
mestskej polície, ktorí za podmienok ustanovených zákonom 26/ sú oprávnení uklada� 
pokuty v blokovom konaní za porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto všeobecne 
záväzného nariadenia. 

3. Za škodu spôsobenú porušením ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia 
zodpovedajú osoby, ktoré vznik škody zavinili, pod�a všeobecných predpisov. 27/ 



§ 36 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� d�om jeho vyhlásenia. 

Ing. Ján v o z á r 
primátor mesta 

-------- 

26/ § 84 a nasl. tamtiež 
27/ § 420 a nasl. Ob�ianskeho zákonníka 
 


