
PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  POHREBISKA 
pre pohrebiská "verejné cintoríny" ( ďalej len pohrebiská ) Obce Zázrivá 

 
 
1. Identifikačné údaje :    
Miesto – obec :   Obec Zázrivá 
Sídlo:     Stred 409, 027 05  Zázrivá 
Prevádzkovateľ:   Obec Zázrivá 
IČO:     00 315 010 
             
               
                    
2. Všeobecné ustanovenia : 

Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri 
prevádzkovaní pohrebiska v súlade  so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v platnom znení a s ním súvisiacich predpisov.  
 
 
 
3.  Základné údaje o pohrebisku :  

Pohrebiská, ktorých správu a prevádzkovanie tento prevádzkový poriadok upravuje sú  Starý cintorín a Nový 
cintorín. 
Správcom pohrebísk je Obec Zázrivá 
Prevádzková doba je denne bez obmedzenia 
 

- správca pohrebiska:  Karol Karcol, kontakt - 043 5823232 
- prevádzková doba:  Pondelok až Piatok 7:00 - 15:00  
- počet zamestnancov:   
- súčasťou pohrebiska Dom smútku 
- plán miest na pochovávanie  + situácia – nákres /vid príloha/ 
- stanovená tlecia doba pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov:  30 rokov 

       
Cenník služieb  
a) Nájom obradnej miestnosti v dome smútku v obci Zázrivá k vykonaniu pietneho aktu za 1 obrad     8 € (241,00 Sk) 
b) Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku na dobu uloženia                         5€  (150,63 Sk) 
c) Prenájom hrobového miesta za 1 rok - jednohrob             3€    (90,37 Sk)         
     - dvojhrob             5€  (150,63 Sk) 
     - viachrob             6€  (180,75 Sk) 
     - detský hrob a urna            2€    (60,25 Sk) 
d) Rezervácia hrobového miesta za 1 rok -  jednohrob             3€    (90,37 Sk)         
     - dvojhrob             5€  (150,63 Sk) 
     - viachrob             6€  (180,75 Sk) 
     - detský hrob a urna            2€    (60,25 Sk) 
 
 
4. Podmienky prevádzky pohrebiska a povinnosti prevádzkovateľa :  
podľa ust. § 19, 20 zákona č. 470/2005 Z. z. 
 
         a) rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku  
-  výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
-  pochovávanie, 
-  vykonanie exhumácie, 
-  správu a údržbu pohrebiska, 
-  správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
-  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 
 

b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre zabezpečenie prevádzky 
pohrebiska ( v rozsahu § 20, § 21) 



 prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 a 2 a to : 
úmrtie je  doložené:  
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku 
mŕtveho, 
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
- ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je  písomný  súhlas orgánu činného v 
trestnom konaní. 

 
 prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, sprístupniť ho 

verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku 
 

 viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať:  
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, 
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, 
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol 
nakazený nebezpečnou chorobu, 
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné – 
- meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu,   ak ide o právnickú osobu,  
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy 
- údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
- údaje o zrušení pohrebiska, 
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného 
predpisu alebo či ide o vojnový hrob 
 

 umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním, 
 
 zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a 

iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
 

 písomne informovať nájomcu o 
- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto informáciu zverejniť 
namieste obvyklom na pohrebisku, 
 

 ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane 
predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok RÚVZ; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok 
pohrebiska, 

 
 ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať 

pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci. 
 

 počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do 
hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. 
O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať 
nájomcu  

 
 zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína 
 
 udržiavať zeleň, čistotu a údržbu chodníkov a prístupových ciest 
 
 zodpovedá za prevádzku zariadení cintorína 
 
 pravidelne vyvážať odpad z cintorínov 
 
 zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domov smútku vrátane chladiaceho boxu, ozvučenia a dekorácií 

 
 



 
 

c)  práva a povinnosti nájomcu pri údržbe  hrobového miesta (§ 24) 
 nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať 

prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest  
 
 právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska 

s nájomcom hrobového miesta 
 

 na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) 
na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. 

 
 na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie, 
 
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním 

dôstojnosti tohto miesta  
 návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, najmä nesmú robiť 

hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, 
poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň 

       
 odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených 
 
 na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad 

        
 na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými  prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku 

povoliť prevádzkovateľ 
    
 

e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti určuje prevádzkovateľ pohrebiska  
 

 bez časového obmedzenia 
 
 

f)  spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie  
 
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

 hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 
rokov najmenej 1,2 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 

minimálne 1,2 m. 
 

     Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať 
najmenej 30 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 
1 meter. 
     Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do 
hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do  okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky 
pred hlodavcami. 
      
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 

 orgánov činných v trestnom konaní, 
 



 obstarávateľa pohrebu alebo 
 
 blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec. 
 

Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 
 posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú chorobu, 
 
 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. 
 
     g) dĺžka tlecej doby 30 rokov 
 
 
    h) spôsob nakladania s odpadkami 

 odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska 
odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.  

 
 je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.  

 
 stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska. 

 
 
 
5. Dom smútku  

Dom smútku je určený pre dôstojné rozlúčenie so zomrelými, ktorí žili v meste. So súhlasom 
prevádzkovateľa  môže byt' v dome smútku vykonaná rozlúčka so zomrelými z iných obcí, ak to požadujú pozostalí.    
  
Prevádzkovateľom domu smútky je obec Zázrivá, nachádza sa medzi Starým a Novým cintorínom. 
 
 
 
6. Prevádzkový poriadok Domu smútku :  

 
Dom smútku pozostáva z týchto miestností podľa určenia: 

 Miestnosť na zhromaždenie občanov pri pohrebnom akte – obradná sieň a predsieň. 
 

 Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých 
i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom. 

 
 Obradná miestnosť, kde pri pohrebnom akte je vystavená rakva s telom mŕtveho, ktorá sa na pevnom 

katafalku prepraví z chladiacej miestnosti. 
 

 Chladiaca miestnosť je vybavená dvojmiestnym chladiacim zariadením. Má výsuvné vozíky na zasunutie a 
vybratie rakvy. 
 

 Súčasťou Domu smútku sú WC, slúžiace zvlášť pre ženy a mužov a taktiež umyvárka,  
 
 V sklade je uložená skrinka na odloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

 
 Dom smútku je napojený na obecný vodovod a má vlastnú žumpu. 

 
 Dom smútku je napojený na elektrický rozvod a má svoje vlastné meranie odberu. Má vnútorné a vonkajšie 

osvetlenie. 
 

 Dom smútku je vybavený požiarnymi zásadami a hasiacimi prístrojmi. 
 



 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.). 

 
 

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.  

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  
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 

   
 
 
7. Dekontaminácia pracovných pomôcok a prostredia : 
 
Dekontaminácia sa vykonáva postupmi s rôznym stupňom účinnosti: 
A/ Mechanickou očistou 
B/ Dezinfekciou 

Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť , 
zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.  

Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia  hore uvedených priestorov a zariadení (dekontaminácia -  
súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu a ktorý je v tomto prípade zameraný na  ničenie 
a odstraňovania mikroorganizmov).  

Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva: 
 

 dvojfázový  postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov 
v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami 
s dezinfekčným účinkom 

(používa sa pri plochách veľmi znečistených) 
 
alebo 

 jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom 
(používa sa pri plochách , ktoré nie sú veľmi znečistené, doporučuje sa však  vopred odstrániť hrubé 
nečistoty). 

 
Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa 

osobné ochranné pracovné pomôcky. 
 

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie: 
 Musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických nečistôt) a pri dezinfekcii 

sa musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku. 
 
 Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané 

množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %.  
 

 Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich účinnosť), čo najkratšiu dobu 
pred použitím.  

 
 



 Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia (expozičný 
čas).  

 
Prípravky používané:. 

 -  na mechanickú očistu:  napr. detergenty – Jar,  Pur, tekuté prášky -  Cif, Ata, čistiace prípravky -  Fixinela, 
Domestos, ... 

 
 - dezinfekciu: napr. SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Jodonal B (2,5%, 30 min), Forten 

(0,5%, 1 hod.) 
 

 
 - prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO prim (3%, 30 min.), 5P (2,5%, 2 

hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.) 
 

Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení 
práce sa vyčistia , vydezinfikujú a vysušia. 
 
 
 
8.  Identifikácia rizík a súvisiace špecifiká pri poskytovaní služieb, preventívne opatrenia, zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci : 

 
Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky – 

ochranné pracovné rukavice, pracovná obuv . Pre odkladanie civilného odevu je vyčlenený priestor – šatňa pre 
personál s odkladacím priestorom 

 
 

Faktory pracovného prostredia: 
Biologické faktory  
- súvisiace s prenosom chorôb vyvolávaných choroboplodnými mikroorganizmami. 
 
Preventívne opatrenia :   
      Dodržiavajú zásady osobnej hygieny :   

 pravidelné umývanie rúk (tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom - FRAGO 
ANTIBAKTERIAL, CHIRODERM) 

 
 pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a víru 

účínným účinkom ( Spitaderm konc.,  Septoderm – konc.) 
 

K dispozícii sú potrebné osobné ochranné pomôcky (ochranné rukavice), vrátane vhodného pracovného odevu. 
Odev sa udržiava v čistote. 
 
 Chemické faktory 
- dezinfekčné prostriedky:  dráždivý účinok na pokožku a respiračný systém, alergizujúci účinok  
 
Preventívne opatrenia:  

 dodržiavanie postupov pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu. 
ochrana pred možným kontaktom používaného dezinfekčného prostriedku s pokožkou.   

 
 je zabezpečená používaním ochranných rukavíc. 

ochrana dýchacích ciest  - vetranie prirodzené a nútené. 
 
 
 
9.  Spôsob nakladania s odpadom 
 
Likvidácia – zhromažďovanie a odvážanie odpadu je upravené zmluvne s Technickými službami Ružomberok 
 
 



Záverečné ustanovenia: 
 
V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 
i toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek 
platných právnych predpisov.  
Prehliadka priestorov sa kontroluje pred uskutočnením obradu.  
Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu 
zdravia ľudí.  
 
 
 
 
V Zázrivej dňa 4.12.2008        
 
                                                                
 


