PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
schválený Obecným zastupiteľstvom v Záhradnom dňa 22.6.2009
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie (ďalej len
“prevádzkový
poriadok
pohrebiska”)
na
území
obce
Záhradné (ďalej len “obec”).
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa
pohrebiska (ďalej len “prevádzkovateľ”), na nájomníkov hrobových miest, na
poskytovateľov sluţieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
Prevádzkovateľom pohrebiska bude obec a odborný dohľad nad prevádzkou
pohrebiska bude podľa dohody zabezpečovať p. Jozef Kaţimír, Slanská
2522/86, 080 06 Prešov – osoba odborne spôsobilá /príloha č. 1/ (ďalej len
”poverená osoba”).
Článok 2
Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
1. Obec má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území. Pohrebisko
nemá vybudovaný dom smútku /nádeje /. Supluje ho kostol sv. Štefana
prvomučeníka nachádzajúci sa mimo pohrebiska. Tu je zosnulý uloţený v
chladiacom zariadení do doby pochovania. Ochranné pásmo pohrebiska je
50 metrov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať
ţiadne stavby.
Výkopové práce na pohrebisku zabezpečuje určený pracovník a
pracovníci verejno-prospešných prác. Miestnosť pre pracovníkov, ktorí
vykonávajú výkopové práce sa nachádza v budove obecného úradu, kde
je situované aj sociálne zariadenie. Rozvody sú riešené tak, ţe v
sociálnom zariadení je teplá a studená voda. Ohrev teplej vody je
zabezpečovaný elektrickým prietokovým ohrievačom. Budova obecného
úradu je napojená na samostatný zdroj vody a odpadová voda je
napojená na samostatnú ţumpu. Pitná voda bude zabezpečená
v malospotrebných baleniach.
2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b/ pochovávanie,
c/ vykonanie exhumácie,
d/ správu a údrţbu pohrebiska,
e/ správu a údrţbu komunikácií a zelene pohrebiska,
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska

1. Pohrebisko v obci spravuje a prevádzkuje obec – poverená osoba.
2. Pohrebisko môţe zrušiť len obec a postupuje podľa §26 Zákona o
pohrebníctve.
3. Prevádzkovateľ je povinný:
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doloţené:
- listom o prehliadke mŕtveho,
- štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo I'udských ostatkov,
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyţaduje sa súhlas
orgánu činného v trestnom konaní.
b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým
poriadkom pohrebiska,
c/ viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
d/ umoţniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
e/ zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umoţniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
f/ písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, ţe 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.
g/ ak je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme
hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky,
oplotenie obci.
4. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a/ starať sa o verejnú zeleň na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údrţby,
b/ vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
spravovať a udrţiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku.
c/ starať sa o inţinierske siete na pohrebisku,
d/ starať sa o oplotenie pohrebiska,
e/ zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
f/ vykonávať dozor nad dodrţiavaním tohto prevádzkového poriadku
pohrebiska,
g/ zriaďovať miesta na hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len “hrobové
miesta”) na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
h/ vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho
úpravu po zasypaní hrobovej jamy zemou,
i/ značiť hrobové miesta.
5. Uloţiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môţu vykonať i iné
osoby, napr. poţiarnici, poľovníci, vojaci a pod., po dohode s
prevádzkovateľom.

Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloţenie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná
skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto
miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového
miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
5. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môţe
vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej
podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody
predloţí nájomca prevádzkovateľovi na zaloţenie do evidencie.
6. Na základe dohody podľa odseku 5 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi
potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky,
fajčiť, poţívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať
pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.
2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice
a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a
uskladňovať ich pred vyvezením na miesta na to určené.
4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a komunálny odpad.
5. Na pohrebisku moţno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom
mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie
poţiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti
pohrebiska.
6. V odôvodnených prípadoch môţe prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a
sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

7. Chodníky medzi hrobmi nemoţno pouţívať na iné účely neţ na komunikačné
a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.
Článok 6
Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov
1. Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a diet'a nad 10 rokov na uloţenie rakvy s
ľudskými pozostatkami musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10
rokov najmenej 1,2 m. Dno musí leţať najmenej 0,5 m nad hladinou
podzemnej vody. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byt'
najmenej 0,3 m. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byt' po uloţení do
hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom, prípadne po
dvoch nad sebou do kaţdého hrobu.
3. Pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţit' ďalšie
ľudské pozostatky, ak je ich moţno umiestnit' nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva ul'ahnutej zeminy nad rakvou bude
najmenej 1 m.
4.

Spopolnené ľudské pozostatky môţu byt' uloţené so súhlasom
prevádzkovateľa na cintoríne bez ohl'adu na to, v ktorom krematóriu boli
spopolnené.

5. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými
pozostatkami moţno uloţiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom
nájomcu hrobového miesta.
6. Ľudské pozostatky môţu byt' uloţené aj do hrobu so stenami z betónových
dielcov a dnom len z rastlého terénu. Vybudovaný priestor z betónových
dielcov pre pochovanie musí byt' najmenej 0,8x0,8x2,20 m. Uloţenie
vrchných krycích platničiek, ktoré zakrývajú rakvu, musia byt' najmenej 0,2 m
pod úrovňou vzrastlého terénu.
Článok 7
Tlecia doba
1. Obvyklá tlecia doba v obci Záhradné je 10 rokov.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí, ţe ľudské ostatky nie sú ani po
uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺţi a
na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu vyţiada posudok
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku
upraví prevádzkový poriadok pohrebiska.
Článok 8
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby moţno ľudské ostatky exhumovat' na
ţiadost':
a/ orgánov činných v trestnom konaní,
b/ obstarávatel'a pohrebu,
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu uţ neţije alebo ak
obstarávatel'om pohrebu bola obec Záhradné.

2. Ţiadost' na exhumáciu ľudských ostatkov musí mat' písomnú formu a musí
obsahovat' posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, list o
prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí a nájomnú zmluvu
vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uloţené.
3. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu poţiadal.
4. Exhumácie zabezpečuje p. Jozef Kaţimír.
Pracovník vykonávajúci exhumáciu musí dodrţiavať prevádzkovo hygienické
podmienky a to:
a) ochranný pracovný odev,
b) ochranné rukavice,
c) ochranné rúško.
Po ukončení exhumačných prác, pracovníci musia vykonať očistenie všetkého
pracovného náradia s následnou dezinfekciou a následne vykonať osobnú
hygienu.
Po ukončení práce vo výkope je povinné umývanie odkrytých častí tela
pracovníkov, ktorí robia výkopové práce a následná dezinfekcia prípravkom
Septoderm.
Po kaţdom výkope sa vykoná očistenie náradia, opláchnutie vodou
s následnou dezinfekciou pomocou chlórového vápna alebo Chloraminu.
Článok 9
Prenájom hrobového miesta
1. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá
od prvého uloţenia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná
skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku
umoţňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu
dobu.
2. O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto,
nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.

prevádzkovateľ vydá

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺţi právo na prenajaté hrobové miesto, ak
ho nájomca neudrţiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky
podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
- závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového
miesta na ďalšiu dobu,
- sa pohrebisko ruší,
- nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za uţívanie hrobového
miesta.
5. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové
miesto zruší alebo keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

6. Po zaplatení za prepoţičanie hrobového miesta, nájomca môţe s písomným
súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na
pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:
- súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,
- súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
- súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,
- súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
7. Nájomca môţe zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom
prevádzkovateľa, náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku
vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.
8. Pred kaţdým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným
alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný
tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu
určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
9. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k
tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich
príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.
10. Prevádzkovateľ na pohrebisko zabezpečí situačný plán hrobov, ich evidenciu
a prehľad voľných hrobových miest.
Článok 10
Práce na pohrebisku
1. Nájomca je povinný udrţiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové
miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov
a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov
alebo okolité hroby.
2. Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad pohrebiska. Po skončení prác na úprave
hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zapezpečiť vyčistenie
okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
3. Práce na pohrebisku okrem beţnej údrţby moţno vykonávať len písomne za
určených podmienok prevádzkovateľa.
4. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim, vykonávajú
poskytovatelia sluţieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si
tieto stavby vykonáva nájomca sám.
5. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi
písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
6. Kaţdý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný
zvyšky materiálov pouţívaných pri týchto prácach, vyviezť z pohrebiska na

vlastné náklady.
7. Demontáţ, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich
súčastí, musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť
prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu. Na osadenie nového
pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
8. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môţu do hrobových miest
uloţiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako
zamestnanci prevádzkovateľa.
9. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na
pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
Článok 11
Príslušenstvo hrobového miesta
1. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto
pomníkov a epitafných dosiek sú majetkom nájomcu alebo vlastníka, ktorí ich
vybudovali na vlastné náklady.
2. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa
odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo
epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy
prevádzkovateľa na ich odstránenie.
2. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na
pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na
vykonanie nápravy.
Článok 12
Vstup na cintorín
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti neobmedzene.
2. Prevádzkovateľ môţe 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 :
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami : na vykonanie pohrebného
obradu na mieste pochovania,
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,

- na pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera.
6. Prevádzkovatel' môţe vykázat' z cintorína vodičov s motorovými vozidlami,
ak nedodrţiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
7. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení cintorína
pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
8. Kaţdý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovatel' eviduje a zároveň
kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.
Článok 13
Evidencia pohrebiska
1. O uloţení rakiev s l'udskými pozostatkami vedie prevádzkovatel' evidenciu
hrobových miest a evidenciu pohrebiska.
2. Prevádzkovatel' je povinný viest' evidenciu hrobových miest na cintoríne s
týmito údajmi:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom
mieste uloţené,
b) miesto a dátum narodenia, rodné číslo,
c) dátum uloţenia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a
hĺbky pochovania,
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa
uloţili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e) 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,
f) dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
3. Prevádzkovatel' je povinný viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá
musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
zrušení pohrebiska,
b) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnost' obce alebo či ide o vojnový hrob.
Evidencia hrobových miest a pohrebiska má trvalý charakter. Evidenciu
uschováva prevádzkovatel'. Ak dôjde k zrušeniu cintorína, prevádzkovatel'
uloţí evidenciu do archívu obce.
Článok 14
Správanie sa na pohrebisku
1. Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:
a) zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umoţniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
b) umoţniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,

c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,
d) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,
e) byť slušne a čisto upravení a sluţby vykonávať iba v odevoch na to
určených.
2. Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:
a) poskytovať sluţby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli
prevádzkovateľovi zaplatené,
b) poţadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci
svojho pracovného zaradenia.
Článok 15
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner a KUKA nádoby na
triedenie odpadu / papier, sklo, kovy, plasty/, ktorých vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- poškodené ozdobné predmety.
3. Náklad na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
Článok 16
Cenník služieb
Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok na 10 rokov
nasledovne:
Hrob, hrobka

20 eur

Detský hrob

20 eur

Hrob pre urnu
Krypta
20 eur
K poplatkom za hrobové miesta sa neúčtuje DPH.
Cenník služieb je uvedený v prílohe č. 4, ktorá tvorí nedelitel'nú
súčast' tohto prevádzkového poriadku pre pohrebiská. K službám bude
účtovaná DPH podl'a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ing. Anton Gašpár
Starosta obce
Prevádzkový poriadok schválený rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Prešove
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