PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Obce Zázrivá

Článok 1
Predmet úpravy
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 pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým
ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne
predpisy.
Prevádzkový poriadok pohrebísk upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk v obci
Zázrivá. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebísk, nájomcov hrobových miest,
obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov služieb na pohrebiskách, návštevníkov pohrebísk a
fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú pozostalých.
Tento prevádzkový poriadok pohrebísk riadi všetky činnosti na pohrebiskách
nachádzajúcich sa na území obce Zázrivá, ktoré sú:
- Nový cintorín, centrum
- Starý cintorín, centrum

Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebísk
Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Zázrivá so sídlom Stred 409, 02705 Zázrivá.
Miesto – obec :

Obec Zázrivá

Sídlo:

Stred 409, 027 05 Zázrivá

Prevádzkovateľ:

Obec Zázrivá

Sídlo:

Stred 409, 027 05 Zázrivá

IČO:

00 315 010

DIČ:

2020561906,

číslo účtu VÚB:

SK45 0200 0000 0000 1762 7432,



správca pohrebiska:

Karol Karcol, kontakt – 0908 941 052, 043 5896 133



prevádzková doba:

Pondelok až Piatok 7:00 - 15:00



súčasťou pohrebiska je Dom smútku



plán miest na pochovávanie + situácia – nákres /vid príloha/



stanovená tlecia doba pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov:

30 rokov

Článok 3
Zariadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť
pochovávanie na pohrebisku v inej obci.
2) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa
pohrebiska. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.
3) Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov.
4) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je
potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.
5) Ochranné pásmo pohrebiska je územie do vzdialenosti 50 metrov od obvodu pohrebiska.
V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy. Vlastník pozemku
v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie používania
pozemku.
6) Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebiskách tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti:
 vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 nájom hrobového miesta,
 nájom obradnej siene,
 vykonávanie exhumácie,
 ukladanie ľudských pozostatkov v chladiarenských zariadeniach,
 údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách,
 správu domov smútku,
 zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.

Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný:
1) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pre
pohrebiská,
2) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebísk,
3) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania sa a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
4) písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto

informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
5) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť,
6) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového
miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci,
7)

vykonávať údržbu zelene nachádzajúcu sa na pohrebisku,

8) vykonávať údržbu komunikácií na pohrebisku,
9) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku a iné
objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
10) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
11) starať sa o oplotenie pohrebiska,
12) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
13) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pre pohrebiská,
14) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len
"hrobové miesta") na pohrebiskách, ktoré spravuje a prevádzkuje,
15) osádzať urnové miesta, ukladať urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo
ľudskými ostatkami v urnách do hrobových miest,
16) značiť hrobové miesta,
17) zabezpečovať výkopy hrobových jám a exhumácie,
18) prepožičať hrobové miesto nájomcovi formou uzavretia nájomnej zmluvy na dobu
neurčitú,

19) zmluvne dojednať podmienky užívania pozemku, na ktorom je zriadené pohrebisko,
pokiaľ tento pozemok je vo vlastníctve inej osoby ako Obec Zázrivá (zmluva o
vypožičaní, nájomná zmluva...),
20) prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
O takomto pripravovanom, alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
21) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu,
22) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,
23) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa zákona o pohrebníctve,
24) dodržiavať dĺžku tlecej doby,
25) dodržiavať zákaz pochovávania ak, takýto zákaz vydá príslušný orgán štátnej správy, a
bezodkladne o skutočnosti informovať obec,
26) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
27) stavebnými a terénnymi úpravami odvodniť pohrebisko a chrániť pohrebisko pred
zaplavením,
28) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku prevádzkový poriadok pohrebísk.

Článok 5
Povinnosti nájomcov pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení
užívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle
Občianskeho zákonníka.
2) Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia zastupujúce
nájomcu alebo obstarávateľa pohrebu pri vybavovaní u prevádzkovateľa pohrebiska alebo
ak vykonávajú kamenárske, záhradnícke a údržbárske práce na hroboch, sú povinné
predložiť

písomné

splnomocnenie

od

nájomcu,

alebo

obstarávateľa

pohrebu

prevádzkovateľovi pohrebiska. Súkromné osoby, ktoré zastupujú nájomcu, alebo
obstarávateľa pohrebu sú povinné predložiť prevádzkovateľovi pohrebiska písomné
splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu s úradne overeným podpisom.

3) Úpravu hrobu /kvetinová výzdoba, pomník, hrobka/ majú právo vykonať nájomcovia
hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad pohrebiska.
4) Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť
okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom sa zvyšky zo stavby nesmú odkladať do
kontajnerov na pohrebisku, ale sú povinné tieto odstrániť vhodným spôsobom a na vlastné
náklady.
5) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už existujúcich stavieb
nie je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska Spopolnené telesné
pozostatky môžu s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska uložiť i nájomcovia príslušného
hrobového miesta.
6) Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je povolené vysádzať stromy,
kry, umiestňovať lavičky a iné stavby.
7) Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený uviesť
okolie hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta do pôvodného stavu na náklad
porušiteľa týchto ustanovení.
8) Každý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné
zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov
odstrániť z pohrebiska.
9) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože sú súkromným
majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
10) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenia hrobov, odcudzenia časti hrobov
ako aj za výzdobu, pretože nie je mu známy okruh osôb, ktoré môžu do stavu hrobky
zasahovať, vykonávať na nej úpravy a zmeny.
11) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
12) Obstarávateľ pohrebu a nájomca sú povinní včas zistiť, či rozmery a stav hrobky
zodpovedajú možnosti uložiť ďalšiu rakvu. Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce z
technologických a bezpečnostných dôvodov uskutočňujú spravidla až v deň pohrebu.
Obstarávateľ pohrebu je povinný na svoje náklady demontovať tie časti hrobky, ktoré
obmedzujú

bezpečnosť

a

technologický

postup

výkopu

v

rozsahu

určenom

prevádzkovateľom pohrebiska.
13) Obstarávateľ pohrebu a nájomca sú povinní zabezpečiť výkop hrobu k pohrebu
v dostatočnej lehote pred pohrebom.

14) Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia
a musí byť postavená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
15) Výkopy hrobov, pochovávanie si dojednáva sám. Exhumácie smú vykonávať len poverení
pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska, alebo ním písomne určené subjekty.
16) Výruby stromov realizuje prevádzkovateľ pohrebiska, resp. odborne spôsobilá osoba na
základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy. Žiadosti nájomcov o výruby
stromov sa musia doručiť prevádzkovateľovi pohrebiska vždy do konca augusta
kalendárneho roka. Výruby sa môžu vykonávať len v období vegetačného pokoja.

Článok 6
Prepožičanie hrobového miesta - nájomná zmluva a nájomné
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2) O užívaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu.
3) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
4) Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má blízka osoba, ak
je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
5) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby, ak zákon nestanovuje inak.
6) Nájomné za prepožičanie hrobového miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške v
zmysle platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto a urnový
hrob sa nájomné platí na dobu 10 rokov alebo dobu 30 rokov, pri novom hrobovom
mieste na dobu 30 rokov. Nájomné na ďalšie obdobie sa platí na dobu 10 rokov alebo
dobu 30 rokov.
7) Platiteľom nájomného môže byť len nájomca alebo ním poverená osoba. Na doklade o
zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
8) Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii
prevádzkovateľa pohrebiska.
9) Nájomca je povinný postaviť náhrobok na prenajaté hrobové miesto bezprostredne po
pochovaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

10) Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto
miestu. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná len na základe úradne
overeného písomného súhlasu doterajšieho nájomcu

Článok 7
Výpoveď nájomnej zmluvy
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že plynie lehota na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto doby.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa § 22 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 131/2010 Z.z., musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na
vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové
miesto.
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3
písm. a) a b), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pred dňom,
keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedeného roka odo dňa,
odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby
najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni,
po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu

na mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca
prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec.
8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. 5 alebo 6, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
9) Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla
obec všeobecne záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 23 ods. 6 zákona č.
131/2010 Z.z. (Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa
môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, alebo hrobky za národnú kultúrnu
pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu
zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.) Zrušenie vojnových hrobov upravuje
osobitný zákon.
10) Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu na prepožičanie hrobového miesta, ak nájomca
neplní podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.

Článok 8
Evidencia
1.

pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebiskách vedie
prevádzkovateľ pohrebísk evidenciu v hrobových knihách za každé pohrebisko osobitne.

2.

Evidencia pohrebiska sa člení na

Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,
názov obce alebo mesta, ak je nájomcom obec či mesto
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) a
údaje o zmene nájomcu,

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska

Článok 9
Vstup na pohrebisko

1. Pohrebisko je sprístupnené verejnosti neobmedzene.
2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania
exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.
3. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
4. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
osobám na bicykli a pod.
5. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich
zariadení,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych alebo postihnutých osôb,
6. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči motorových
vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu
úložných priestorov motorových vozidiel.
7. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov
nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.

s motorovými vozidlami, ak

8. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi
hrobové miesta je zakázaný.
9. Okrem uvedených povinností, je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi
prevádzkovateľa.
10. Návštevníci jednotlivých pohrebísk sa na pohrebiskách pohybujú na vlastné
nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ pohrebísk nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov,
ktoré vznikli v dôsledku nedodržania tohto prevádzkového poriadku.

Článok 10
Povinnosti návštevníkov pohrebísk
1. Návštevníci pohrebísk sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok a pokyny
prevádzkovateľa.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti.
3. Na pohrebiskách možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie
iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
4. Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu,
je nutné toto opatrenie rešpektovať.
5. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových podujatí na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť
konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.

Článok 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Hrob na uloženie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky :
• hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,60m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku najmenej 2,2 m
• dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
• bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

• rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške najmenej 1,2 m.
2. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je
určená podľa zloženia pôdy a musí trvať najmenej 30 rokov.
3. Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomrelého v rakve sa vykonáva o týchto
rozmeroch:


dĺžka hrobu 210 cm,



šírka hrobu 80 cm,



hĺbka hrobu min.160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomrelého v
rakve,



hĺbka hrobu min. 250 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky
ďalšieho zomrelého.

4. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
5. Vonkajšie rozmery:


hrobového miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami v rakve, sú 100x200
cm,



urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými pozostatkami zomrelého sú
100x100cm.

6. Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.
7. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky
ak vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou naposledy pochovaných pozostatkov bude
najmenej 1 m. Ide o prehĺbený hrob a hĺbka hrobu pre prvého pochovávaného musí byť
najmenej 2,2 m.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená do
hrobky a hrobka musí byt urobená tak, aby zabránila úniku zápachu do okolia a aby
chránila ľudské pozostatky pred hlodavcami.
9. Rozlúčkový obrad, prevoz, alebo prenesenie zosnulého z obradnej miestnosti k miestu
pochovania, spustenie do jamy, zasypanie, uloženie do hrobky, uloženie urien do urnových
hrobov, uloženie urien do zeme v rodinných hroboch, uloženie urien do hrobiek v plnom
rozsahu zabezpečuj zabezpečuje nájomca hrobového miesta.
10.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. musí byť mŕtvy pochovaný alebo spopolnený:

a) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej

území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia pochovanie zabezpečí obec v
ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli . Ľudské pozostatky osoby, ktorej
totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
b) Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byt'
pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona
č. 131/2010 Z.z. Ak bola nariadená pitva v trestnom konaní ľudské pozostatky možno
pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
c) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa odseku 1. povinná bezodkladne
oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo
príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu , ktorého bol mŕtvy
štátnym občanom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej misie, alebo
konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom, oznámenie o
zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území
Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.
11. Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého plodu požiada prevádzkovateľa
pohrebiska, ten umožní jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje
evidencia v matrike.
12. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými pozostatkami
zomrelého možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového
miesta.
13. Prevádzkovateľ pohrebiska má právo požiadať objednávateľa cintorínskych služieb,
prípadne nájomcu hrobového miesta o predloženie dokladu o zaplatení objednaných
služieb ešte pred ich vykonaním.
Článok 12
Exhumácia
1.

Ľudské pozostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, na žiadosť
obstarávateľa pohrebu, alebo osoby blízkej ak obstarávateľ pohrebu nežije, alebo ak
obstarávateľom pohrebu bola obec.

2.

Žiadosť podľa ods. 1 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o obhliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom mieste
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ostatky prevezie.
3.

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

4.

Exhumácia pozostatkov bude vykonaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený
prístup pre náhodných návštevníkov pohrebiska, prípadne mimo prevádzkových hodín
pohrebiska.

5.

Exhumáciu na pohrebisku zabezpečuje len prevádzkovateľ pohrebiska.

Článok 13
Tlecia doba
1.

Na základe prieskumu pozorovaním na jednotlivých pohrebiskách stanovujeme tleciu
dobu telesných pozostatkov na pohrebiskách Obce Zázrivá nasledovne:
Pohrebisko:
Nový cintorín – 30 rokov
Starý cintorín – 30 rokov

2.

Vyňatie ľudských ostatkov z hrobu pred a po uplynutí tlecej doby je exhumácia.

Článok 14
Označenie hrobov
1.

Nájomca hrobového miesta je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto
prevádzkového poriadku.

2.

Základné označenie hrobu po uložení rakvy do zeme s telesnými pozostatkami zomrelého
je drevený kríž, náhrobný kameň prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví
hrobového miesta hneď po pochovaní.

3.

Na kríži, pomníku alebo obelisku musí byť uvedené:
- meno a priezvisko zosnulého,
- dátum narodenia,

- dátum úmrtia.

Článok 15
Stavby na pohrebisku
1.

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už existujúcej stavby
(hrobu, náhrobku, hrobky, obruby, chodníka) je nie je potrebný predchádzajúci súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je nahradený súhlas príslušného orgánu verejnej
správy, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.

2.

Pri vyhotovení stavby a jej úprave sa stavebník musí riadiť úpravami prevádzkovateľa
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmer, tvar, alebo druh použitého materiálu, pričom
musí byť dodržané:

3.

základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy,

4.

prevádzkovateľom pohrebiska stanovené, vymerané a vykolíkované rozmery stavby,

5.

pri stavbe hrobky musí byť navyše zabezpečené:

a)

vodotesnosť stavby proti vniknutiu povrchovej a sezónnej vody,

b) utesnenie proti prípadnému šíreniu zápachu,
c)

zamedzenie proti vniknutiu hlodavcov,

6.

pri svahovitom teréne musí byť stavba a príslušenstvo rozmerne odstupňované.

7.

Po ukončení prác je stavebník povinný očistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
materiál.

Článok 16
Dom smútku
1.

Dom smútku je určený pre dôstojné rozlúčenie so zomrelými, ktorí žili v obci. So
súhlasom prevádzkovateľa môže byt' v dome smútku vykonaná rozlúčka so zomrelými z
iných obcí, ak to požadujú pozostalí.

2.

Pohrebiská Nový cintorín a Starý cintorín majú vybudovaný spoločný dom smútku,
ktorého súčasťou sú aj chladiace zariadenia na uloženie ľudských pozostatkov.

3.

Prevádzkový poriadok Domu smútku :

Dom smútku pozostáva z týchto miestností podľa určenia:
a) Miestnosť na zhromaždenie občanov pri pohrebnom akte – obradná sieň a predsieň.

b) Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
c) Obradná miestnosť, kde pri pohrebnom akte je vystavená rakva s telom mŕtveho, ktorá
sa na pevnom katafalku prepraví z chladiacej miestnosti.
d) Chladiaca miestnosť je vybavená dvojmiestnym chladiacim zariadením. Má výsuvné
vozíky na zasunutie a vybratie rakvy.
e) Súčasťou Domu smútku sú WC, slúžiace zvlášť pre ženy a mužov a taktiež umyvárka,
f) V sklade je uložená skrinka na odloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
g) Dom smútku je napojený na obecný vodovod a má vlastnú žumpu.
h) Dom smútku je napojený na elektrický rozvod a má svoje vlastné meranie odberu. Má
vnútorné a vonkajšie osvetlenie.
i) Dom smútku je vybavený požiarnymi zásadami a hasiacimi prístrojmi.
j) Komunálny odpad je riešený odpadkovými košmi rozmiestnenými v areáli cintorína a
veľkokapacitným kontajnerom, ktorý je umiestnený za areálom pre väčšie tuhé
odpady (vence a pod.).
4.

Priestory domov smútku sa pravidelne čistia a dezinfikujú po každom pohrebe na druhý
deň a to umytím podlahy v obradných miestnostiach dezinfekčným prostriedkom,
umytím obslužných miestností, spojovacích chodieb, príslušných WC.

5.

Chladiarenské zariadenie sa dôkladne umýva a dezinfikuje raz za dva týždne, v prípade
potreby aj častejšie. Vetranie je zabezpečené prirodzenou cirkuláciou vzduchu. K
dispozícii je chladiaca miestnosť s boxom s teplotou chladenia 5 C pre 2 osoby.

6.

Pre zamestnancov sú vyčlenené priestory na uloženie pracovného odevu a pracovných
pomôcok,.

Objekt Domu smútku je napojený na inžinierske siete :
-

pitná voda :

áno, napojená na miestny vodovodný rozvod

-

kanalizácia :

áno, vlastná odpadová šachta

-

príprava teplej vody:

áno, prietokovým ohrievačom

-

osvetlenie:

áno

-

vykurovanie priestorov pre zamestnancov : nie

Článok 17
Spôsob údržby, čistota a dezinfekcia
1.

Priestory domov smútku sa pravidelne čistia a dezinfikujú po každom pohrebe na druhý
deň a to umytím podlahy v obradných miestnostiach dezinfekčným prostriedkom,
umytím kancelárskych a obslužných miestností, spojovacích chodieb, príslušných WC.

2.

Chladiarenské zariadenie sa dôkladne umýva a dezinfikuje raz za dva týždne, v prípade
potreby aj častejšie.

3.

Na pohrebiskách, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ pohrebiska, sa netvorí odpad u
ktorého

sa

vyžaduje

osobitná

likvidácia.

Odpad

umiestnený

v

kovových

veľkoobjemových kontajneroch sa pravidelne odváža na skládku.
4.

Kosenie trávnatých plôch a úprava drevín sa vykonáva podľa plánu a potreby.

5.

Biologicky rozložiteľný odpad (pokosená tráva, kvety, drevná hmota) odváža
prevádzkovateľ pohrebísk na ďalšie spracovanie za účelom kompostovania.

Článok 18
Povinnosti pracovníkov prevádzkovateľa pohrebísk
Pracovníci prevádzkovateľa pohrebísk sú povinní:
a) pri styku s pozostalými a účastníkmi rozlúčky vystupovať slušne a ochotne,
b) mať primerané a slušné oblečenie a upravený vzhľad,
c) zachovať pietu k zomrelým,
d) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone
zamestnania.
Článok 19
Spôsob nakladania s odpadmi
1.

V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny odpad.

2.

Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach, voľne položené, v kvetináčoch,
pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance
sklenené, kahance plastové, stavebný odpad, plastové urny, kovový odpad a podobne.

3.

Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou
pohrebiska nasledovným spôsobom
a) odpad rastlinného pôvodu sa priebežne počas jari, leta a jesene vyváža do
kompostovej jamy, na tento účel vytvorenej v nepoužívanej časti pohrebiska alebo je v
kontajneroch odvážaný na určenú skládku komunálneho odpadu alebo kompostovisko,
b) tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberných veľkoobjemových
kontajnerov. Po naplnení budú kontajnery vyvezené na určenú skládku,
c) plastové urny odovzdáva prevádzkovateľ po rozptýlení popola na recykláciu
odberateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu,
d) kovový odpad odovzdáva prevádzkovateľ osobe, ktorá zabezpečí jeho recykláciu

Článok 20
Cenník služieb
1.

Nájom obradnej miestnosti v dome smútku k vykonaniu pietneho aktu za 1 obrad vrátane
použitia chladiaceho zariadenia v dome smútku na dobu uloženia je 14 €.

2.

3.

Prenájom hrobového miesta za 1 rok:
 jednohrob

3€

 dvojhrob

5€

 viachrob

6€

 detský hrob a urna

2€

Rezervácia hrobového miesta za 1 rok
 jednohrob

3€

 dvojhrob

5€

 viachrob

6€

 detský hrob a urna

2€

Článok 21
Vstup a správanie sa v domoch smútku
1.

Vstup do obradnej miestnosti je povolený len v dňoch, kedy sa konajú pohrebné obrady a
rozlúčky.

2.

V obradných miestnostiach sa môžu vykonávať len pohrebné obrady a rozlúčky.

3.

Návštevníci sú povinní dodržiavať pietu miesta, nesmú robiť hluk, odhadzovať odpadky,
fajčiť a svojím správaním rušiť smútočný obrad.

Článok 22
Priestupky
1.

Priestupky sú upravené zákonom č. 131/2010 Z.z

Článok 23
Záverečné ustanovenia
1.

Tento prevádzkový poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom Obce Zázrivá, dňa
10.6.2016.

2.

Bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

13.6.2016

3.

Nadobúda účinnosť dňa:

28.6.2016

4.

Nadobudnutím účinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska sa ruší Prevádzkový
poriadok schválený obecným zastupiteľstvom Obce Zázrivá dňa 04.12.2008.

5.

Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na
pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z.z.

V Zázrivej dňa 13.6.2016

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

