PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE OBYCE

Identifikačné údaje :
- Pohrebisko : Pohrebisko obce Obyce, Cintorínska ul., 951 95 O b y c e
- Vlastník pohrebiska : Rímskokatolicka cirkev, Farnosť Obyce, na základe LV č. 1365
- Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Obyce
- adresa : Cintorínska 229, 951 95 O b y c e
- IČO : 308 358
- Č. tel./fax : 037/6332129, 037/6332791
- e-mail : obec.obyce@stonline.sk

Vyhotovené dňa : 24. novembra 2011
Dopracované v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Dátum schválenia Obecným zastupiteľstvom v Obyciach : 09. decembra 2011

Obec O B Y C E v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE č. 2/2011
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Obyce
Obecné zastupiteľstvo obce Obyce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ust. § 6ods.
1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 18 zák.
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov schválilo tento prevádzkový poriadok pohrebiska:
Článok 1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje
pôsobnosť obce Obyce, ako prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ“), práva a
povinnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie poskytujúcich
cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle platných predpisov (živnostenský zákon), užívateľov
prenajatých hrobových miest a návštevníkov pohrebiska.
Článok 2
Identifikačné údaje
1) Pohrebisko : Obyce
2) Zriaďovateľ pohrebiska : Obec Obyce so sídlom Cintorínska č. 229, 951 95 Obyce
3) Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Obyce, so sídlom Cintorínska č. 229, 951 95 Obyce
4) IČO: 308 358.
Článok 3
Základné ustanovenia
1) Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve) obec na
úseku pohrebníctva :
a) schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska (§ 17 ods. 5 písm. a) zákona o pohrebníctve),
b) nariaďuje zrušenie pohrebiska (§ 23 ods. 1 zákona o pohrebníctve),
c) zabezpečuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plnenie činností
uvedených v ust. § 11 ods. 4, § 17 ods. 4 písm. a),c) až j) a ods. 6, § 18 ods. 2, § 19 ods. 1
až 6, § 23 ods. 6 zákona o pohrebníctve,
d) prejednáva priestupky (§ 32 zákona o pohrebníctve),
e) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu,
resp. sa našli ľudské pozostatky,
f) ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa odseku 1 písm. e) tohto prevádzkového
poriadku je povinná bezodkladne postupovať podľa § 30 ods. 3 zákona o pohrebníctve.
2) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :
a) vykopanie a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu a údržbu pohrebiska a domu smútku,
e) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,

f) odber a odvoz odpadu z pohrebiska,
g) dodávku vody.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
a) pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome smútku,
b) dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku,
c) dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po každom uložení ľudských
pozostatkov,
d) vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku pred a po každom smútočnom
obrade,
e) upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska,
f) dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri
prevádzkovaní domu smútku a pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi
predpismi,
g) osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky domu smútku a
pohrebiska sú povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné
citlivo a slušne sa správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám,
h) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v
hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v §
21 zákona o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Nové skutočnosti a zmeny
údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska povinný zapísať do 10 dní odo
dňa oznámenia skutočnosti.
2) Ďalšími povinnosťami prevádzkovateľa pohrebiska je:
a) zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom smútku a chodníkov
pohrebiska,
b) zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich
spílenia zabezpečiť spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby,
c) starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a
spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať,
d) dohliadnuť na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej pri budove
domu smútku.
Článok 5
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje :
a) správu domu smútku so zabezpečím funkčnosti chladiacich zariadení na dočasné uloženie
ľudských pozostatkov,
b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom o
prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide v
súvislosti o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným súhlasom orgánu
činného v trestnom konaní.

2) Prevádzkovateľ pohrebiska v dome smútku zabezpečuje :
a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0º C až do 5º C. Ak doba od úmrtia do
pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, tieto sa
uložia do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10ºC,
b) vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia vždy po vyňatí ľudských pozostatkov
podozrivých z nebezpečnej choroby podľa článku 15 tohto prevádzkového poriadku,
c) prípravu cirkevných a prípravu a vykonávanie občianskych smútočných obradov (podľa
dohody s obstarávateľom), vrátane komplexného zabezpečenia občianskeho smútočného
obradu.
3) Cenník poskytnutých služieb prevádzkovateľom pohrebiska sú prílohou č. 1 tohto
prevádzkového poriadku.
4) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
5) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
6) Prevádzkovateľ domu smútku umožní 30 minút pred konečným uzavretím rakvy pred
pochovaním prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb.
7) Prevádzkovateľ si vyhradzuje medzi jednotlivými pohrebmi min. 2 hodinový odstup.
8) Zamestnanci prevádzkovateľa domu smútku pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s rakvou sú
povinní citlivo a slušne správať sa k obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám a byť primerane
oblečení.
Článok 6
Prevádzkovanie pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na :
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať :
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o :
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2b) zrušení pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona o pohrebníctve,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctva,

e) dodržiavať dĺžku tlecej doby § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s
obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom
pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom
pohrebiska.
3) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
Článok 7
Užívanie hrobového miesta
1) Obec na základe evidencie hrobových miest poskytnutej prevádzkovateľom pohrebiska
prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať obec o uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie
hrobového miesta.
3) Obec je povinná s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom uzatvoriť zmluvu o nájme užívania
hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“)na dobu neurčitú. Táto zmluva nesmie byť
vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.
4) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a
vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.
5) Obec môže prepožičať hrobové miesto i žijúcej osobe, za účelom prípravy hrobu.
6) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia mať najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m,
e) rakva alebo viacero rakiev uložených do hrobky musia byť zabezpečené pred únikom
zápachu do okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky pred
hlodavcami.
7) Na dvojhrob a viachrob sa nevťahujú požiadavky uvedené v ods. 6 písm. c).
8) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí byť najmenej 10 rokov.
9) 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
10) Urnové schránky so spopolnenými pozostatkami zomretého možno ukladať do urnových
miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
Rozmery urnového miesta na uloženie jednej urny sú 50x50 cm.
11) Ľudské ostatky je možné exhumovať na :
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
12). Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva zriaďovateľovi pohrebiska a musí obsahovať :

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú zriaďovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na
inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky preberie.
13) Ak zriaďovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
14) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný režim upravený zákonom
č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.
15) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
16) Nájomca hrobového miesta je povinný platiť za dočasné užívanie hrobového miesta nájomné.
17) Cenník nájomného za dočasné užívanie hrobového miesta je prílohou č. 1 tohto
prevádzkového poriadku.
Článok 8
Nájom hrobového miesta výpoveď nájomnej zmluvy hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu
neurčitú a nájomnou zmluvou prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné
užívať hrobové miesto.
2) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, avšak nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
zásahov na pohrebisku, ktoré by znamenali zásah do hrobového miesta a v prípade do zásahu do
hrobového miesta je povinný o tom písomne informovať.
4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka, a ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako
prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5) Prevádzkovateľ pohrebiska podľa situačného plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných miest
a možností pre ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané
miesto a nebolo obnovené.
6) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
7) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
8) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 8
písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
10) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 8
písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace
predo 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.
11) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 8
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí

lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
12) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 8
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z
hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci;
po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec v zmysle
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
13) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 8
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 lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom 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 v zmysle Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
14) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 12 a 13, musí zabezpečiť
prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so
stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
15) 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, sa
môžu zrušiť len podľa ust. § 23 ods. 6 zákona o pohrebníctve.
16) O zrušení pohrebísk platia ustanovenia § 23 zákona o pohrebníctve.
Článok 9
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný :
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa článku 6 odsek 1 tohto prevádzkového poriadku,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2) Po uzavretí zmluvy o nájme a zaplatení nájomného môže nájomca s písomným súhlasom obce
upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Obec vydá na tento účel
oprávnenej osobe:
a) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného kameňa,
b) súhlas na postavenie, rekonštrukciu ohrady alebo platne pomníka,
c) súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky.
3) Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta :
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c) vykonávať kamenárske práce bez písomného oznámenia prevádzkovateľa pohrebiska,
d) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
e) fajčiť na pohrebisku,
f) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,

g) vodiť psov na pohrebisko,
h) robiť hluk na pohrebisku,
i) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
Článok 10
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
b) na pohrebisku a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť
miesta,
c) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia
verejnému záujmu.
2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu obce,
b) fajčiť na pohrebisku,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d) vodiť psov na pohrebisko,
e) robiť hluk na pohrebisku,
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
g) vstupovať deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby.
Článok 11
Prístup pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti denne od 6.00 hod. do 22.00 hod.
Článok 12
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie
1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
4) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, resp. iná
pohrebná služba po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré sú povinné zabezpečiť
bezpečnostné a hygienické podmienky.
5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto prevádzkového poriadku (príloha č. 2).
Článok 13
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať
najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.

Článok 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 odsek 2 a 3 zák. 131/2010 Z. z. zákona
o pohrebníctve a v rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:
a) prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu
minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného obradu,
b) pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko budú
prevádzkovateľom pohrebiska poučení o bezpečnosti pri práci, PO, OŽP a sú povinní
tieto pokyny dodržať,
c) prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn.
odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domov smútku tej pohrebnej službe, ktorá
bude vykonávať pietny akt., obsluhuje ozvučovaciu techniku,
d) prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
e) pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu bude
umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom
pohrebného obradu,
f) pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním
zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.
2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom, plánom pohrebných
obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok 15
Dezinfekcia domu smútku a chladiaceho zariadenia
1) Pracovníci sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny, používať ochranné pracovné
pomôcky na základe smernice pre poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov. Pri práci s
dezinfekčnými prostriedkami sú povinní postupovať podľa návodu na etikete. Lekárnička prvej
pomoci sa nachádza v priestoroch domu smútku.
2) Dezinfekcia a čistenie domu smútku a chladiaceho zariadenia sa vykonáva v zmysle zákona o
pohrebníctve.
3) Dezinfekciu a čistenie domu smútku a chladiaceho zariadenia vykonáva prevádzkovateľ
pohrebiska. Táto činnosť sa zaznamená do knihy evidencie dezinfekcie domu smútku.
4) Čistenie a dezinfekcia chladiaceho zariadenia a domu smútku sa vykonáva raz za mesiac alebo
podľa nutnosti. Po uložení ľudských pozostatkov podozrivých z nebezpečnej choroby sa
chladiace zariadenie dezinfikuje do 12 hodín po vyložení ľudských pozostatkov.
5) Čistenie a dezinfekcia domu smútku zahrňuje poutieranie prachu, vysávanie podlahy, závesov
a predmetov zachytávajúcich prach a nečistoty. Ostatné predmety sa utierajú vlhkou handrou
alebo hubou namočenou v saponátovom roztoku s pridaným dezinfekčným prípravkom
(SavoPrim 3%, Incidur SP 2% - 3%).
6) Čistenie a dezinfekcia chladiaceho zariadenia zahrňuje poutieranie prachu, príp. vysávanie
vnútorného priestoru. Utretie vlhkou handrou – hubkou vonkajších a vnútorných stien
chladiaceho zariadenia. Vyťahovací rošt sa utiera vlhkou handrou – hubkou a následne suchou,
aby nekorodoval.
7) Pri dezinfekcii po vyňatí ľudských pozostatkov podozrivých z nebezpečnej choroby sa v
chladiacom zariadení musia vonkajšie a vnútorné steny poutierať vlhkou handrou – hubkou

namočenou do dezinfekčného roztoku. Zvlášť sa treba zamerať na rúčky, dvere a predmety, s
ktorými prichádza do kontaktu.
8) Na čistenie chladiaceho zariadenia a domu smútku sa používajú špeciálne dezinfekčné
prostriedky (SavoPrim 3%, Incidur SP 2% - 3%).
9) Ochrana pri práci sa zaistí ochrannými pomôckami ako sú rukavice, rúšky a jednorázové
pláštenky.
10) Ochranné pomôcky a čistiace predmety (handry, hubky, metličky, vedrá a iné) na dezinfekciu
chladiaceho zariadenia sa nesmú používať pri čistení a upratovaní ostatného zariadenia domu
smútku. Musia byť uložené osobitne, aby neprišli do kontaktu s iným materiálom.
Pri dezinfekcii po uložení mŕtveho podozrivého z nebezpečnej choroby je nutné dbať na zvýšenú
bezpečnosť. Pracovník musí mať rúšku, gumené alebo latexové rukavice na jedno použitie a
jednorazovú pláštenku alebo zásteru. Tieto sa po dezinfekcii musia uložiť do igelitového vrecka a
zlikvidovať. Obuv pracovníka sa poutiera dezinfekčným prípravkom. Po dezinfekcii je nutné si
dôsledne poumývať tvár a ruky.
11) Za dodržiavanie článku 15 tohto prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ
pohrebiska.
Článok 16
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do
zberných nádob na to určených na pohrebisku.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú
vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení
obce. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby
zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska.
Článok 17
Priestupky
1) Obec prejednáva priestupky na úseku pohrebníctva a to:
a) za nedodržanie ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska týkajúce sa povinností
nájomcu hrobového miesta
b) neužívanie hrobového miesta nájomcom podľa nájomnej zmluvy
c) neudržiavanie prenajatého hrobového miesta v poriadku na vlastné náklady
d) písomné neoznámenie prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie
e) neudržiavanie poriadku na pohrebisku
f) nedodržanie ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov
g) nezachovávanie dôstojnosti pohrebiska.
2) Priestupky sa prejednávajú podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
3) Za priestupky podľa tohto zákona je možné uložiť pokutu do 663,00 € s prihliadnutím na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania, resp. blokovú pokutu do výšky
66,00 €, ktoré sú príjmom rozpočtu obce.

Článok 18
Zrušovacie ustanovenia
Týmto prevádzkovým poriadkom sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 3/2006
o správe a prevádzkovaní cintorína na území obce Obyce zo dňa 05. 05. 2006 v znení dodatku
č. 1 zo dňa 15. 12. 2008 a Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Obyce zo dňa
05. 05. 2006.
Článok 19
Záverečné ustanovenia
1) Tento prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Obyce všeobecne
záväzným nariadením na svojom zasadnutí dňa 09. 12. 2011 uznesením č. 9/2011.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Obyce nadobúda účinnosť od 01. 01. 2012.

Ing. Milan Garaj v. r.
starosta obce

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Obyce bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa : 24. 11. 2011
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Obyce bol zvesený z úradnej tabule obce:
dňa : 09. 12. 2011
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Obyce bolo
po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Obyciach vyvesené na úradnej tabuli obce:
dňa : 12. 12. 2011
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Obyce bolo
zvesené z úradnej tabule obce:
dňa : 27. 12. 2011

Príloha č. 1

CENNÍK SLUŽIEB POHREBISKA OBCE OBYCE

Služby pohrebiska

Cena

Nájom za hrobové miesto (zomrelý)
Obnova nájmu za hrobové miesto (zomrelý)
Nájom za hrobové miesto vopred (žijúci)
Obnova nájmu za hrobové miesto vopred (žijúci)
Nájom za hrobové miesto pre dvojhrob (zomrelí)
Obnova nájmu za hrobové miesto pre dvojhrob (zomrelí)
Nájom za hrobové miesto pre dvojhrob vopred (žijúci)
Obnova nájmu za hrobové miesto pre dvojhrob vopred (žijúci)
Nájom za hrobové miesto pre detský hrob
Obnova nájmu za hrobové miesto pre detský hrob
Nájom za hrobové miesto pre hrobku (zomrelý)
Obnova nájmu za hrobové miesto pre hrobku (zomrelý)
Nájom za hrobové miesto pre hrobku vopred (žijúci)
Obnova nájmu za hrobové miesto pre hrobku vopred (žijúci)
Nájom za hrobové miesto pre urnu
Obnova nájmu za hrobové miesto pre urnu

7,00 €/10 rokov
7,00 €/10 rokov
3,50 €/1 rok
3,50 €/1 rok
14,00 €/10 rokov
14,00 €/10 rokov
7,00 €/1 rok
7,00 €/1 rok
7,00 €/10 rokov
7,00 €/10 rokov
17,00 €/10 rokov
7,00 €/10 rokov
8,50 €/1 rok
8,50 €/1 rok
3,50 €/10 rokov
3,50 €/10 rokov

Ďalšie služby
Odber vody z verejného vodovodu – 0,50 €/1 rok nájmu/1 hrob.miesto
Odber vody z verejného vodovodu – 1,00 €/1 rok nájmu/dvojhrob
Odber vody z verejného vodovodu – 1,50 €/1 rok nájmu/trojhrob
Vývoz odpadu z pohrebiska – 0,85 € /1 rok nájmu/1hrob.miesto
Vývoz odpadu z pohrebiska – 1,70 € /1 rok nájmu/dvojhrob
Vývoz odpadu z pohrebiska – 2,50 €/1 rok nájmu/trojhrob

Cena
5,00 €/10 rokov
10,00 €/10 rokov
15,00 €/10 rokov
8,50 €/10 rokov
17,00 €/10 rokov
25,00 €/10 rokov

Služby domu smútku
Nájom obradnej miestnosti k vykonaniu pietneho obradu
Použitie chladiaceho zariadenia

Cena
7,00 €/1 obrad
3,50 €/24 hodín

