Lúčky, okr. Žiar nad Hronom

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
POHREBISKA
OBCE Lúčky

Prerokované a schválené:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiari nad Hronom
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Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky v súlade s §19 Zákona NR SR č. 470/2005 Zb.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č .455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov

vydáva
pre obec Lúčky tento Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenie
1. Pohrebisko obce tvoria cintorín, sklad náradia a materiálu. Súčasťou pohrebiska je aj
vývesná tabuľa.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje povinnosti obce
► pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami od ich prevzatia od
pohrebnej služby až po ich pochovanie do hrobu
► pri udržiavaní pohrebiska v dôstojnom stave
► pri vedení evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
► pri určení rozsahu služieb poskytovaných na pohrebisku a ich cenník
► pri rozmiestnení hrobových miest – plán na pochovanie
► pri zabezpečení pochovania do hrobu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
mŕtvych bez zistenia ich totožnosti nájdených v KÚ obce alebo s predchádzajúcim trvalým
pobytom v obci.
3. Pochovávať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste, ako na pohrebisku je
zakázané.

1.
2.
3.
4.

§2
Správa pohrebiska
Pohrebisko spravuje obec prostredníctvom pracovníkov OcÚ a správcu cintorína v súlade
s prevádzkovým poriadkom.
Obec zabezpečí vyhotovenie plánu hrobových miest, určí a vyberá poplatky a usmerňuje
prácu správcu pohrebiska.
Obec realizuje prvý kontakt s obstarávateľom pohrebu a tlmočí jeho priania správcovi
pohrebiska.
Správcu pohrebiska vyberie starosta obce a uzavrie s ním zmluvu

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v §8
ods. 1 a 2,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c) visť evidenciu podľa § 21
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o
2

1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
g) 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 úradu, na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
h) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového
miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci.
6. Povinnosťou správcu pohrebiska je:
a) spolupracovať s pracovníkmi obecného úradu a obstarávateľom pohrebu pri výbere, či
pridelení hrobového miesta
b) pripraviť priestor na pohrebisku pre uskutočnenie smútočného obradu, ak o to požiada
obstarávateľ pohrebu
c) po prevzatí od pohrebnej služby pripraviť a vystaviť ľudské pozostatky pred pochovaním
v otvorenej rakve a jej uzavretie len po dohode s obstarávateľom pohrebu a to za
predpokladu, že osoba v čase úmrtia netrpela nákazlivou chorobou
d) zabezpečiť vykopanie jamy a dodržanie jej veľkosti, vzdialenosti od susedného hrobového
miesta
e) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami tak, aby sa nedotkli
dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti
f) umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu pri
smútočných obradoch
g) zabezpečiť údržbu pohrebiska a zelene v ňom v prevádzkyschopnom a estetickom stave
h) dbať na to, aby nebolo narúšané pietne miesto pohrebiska
i) umožniť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám rozlúčiť sa so zosnulým pri
konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.

§3
Rozsah služieb na pohrebisku
Obec zabezpečí:
a) pridelenie hrobového miesta vedenie ich evidencie
b) výkop hrobu a zasypanie rakvy s ľudskými pozostatkami skyprenou zeminou, úpravu
bezprostredného okolia a uloženie kvetinových darov na hrobové miesto.
c) v spolupráci s komisiou mládeže, kultúry a ZPOZ-u kompletný dôstojný priebeh
občianskeho pohrebu, ak o to požiada obstarávateľ pohrebu
d) vytvorenie podmienok pre dôstojný priebeh cirkevného pohrebu, ak o to požiada
obstarávateľ pohrebu
e) uzavretie nájomnej zmluvy na užívanie prideleného hrobového miesta a miesta
v kolumbáriu
f) podľa potreby písomný kontakt s osobou, ktorá podpísala nájomnú zmluvu, prípadne jej
dedičmi.
g) s ľudskými pozostatkami a ostatkami zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného
zdravia alebo verejného poriadku.
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§4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta, miesta v kolumbáriu a obce k nájomcovi
1. Právo užívania hrobového miesta alebo miesta v kolumbáriu vzniká uzavretím nájomnej
zmluvy, ktorú uzatvára s obcou obstarávateľ pohrebu a to najneskôr do 7. dní od pohrebu.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najkratšiu však na 20 rokov (tlecia doba)
a musí obsahovať, výšku nájomného na určený časový úsek, adresu nájomcu, podpisy
štatutára obce a nájomcu, po vyhotovení plánu pohrebiska resp. schému pohrebiska aj
číslo hrobu, dátum uzatvorenia zmluvy a uvedenie podmienky na vypovedanie nájomnej
zmluvy.
3. Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta, dreviny pri hroboch vysádzať je zakázané.
4. Nájomca miesta v kolumbáriu je povinný dať si vyhotoviť na vlastné náklady
identifikáciu spopolneného na pripravenej čiernej tabuli.
5. Obec je povinná uzatvoriť nájomnú zmluvu s doterajšími známymi nájomcami hrobového
miesta do 1.11.2006, najneskôr (ak nebolo možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené
podmienky užívania hrobového miesta) do 1.11.2008.
6. Výpoveď nájomnej zmluvy
1. 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.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
v odseku 1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto
a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na
nové hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok 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 ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na
dražbe.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa,
odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu
príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého
sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska predá na dražbe.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
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8. 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 § 26 ods. 6.

§5
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) šírka 110 cm (dvojhrob 230 cm), dĺžka 250 cm, hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie
ako 10 rokov – 160 cm, hĺbka pre dieťa mladšie do 10 rokov – 120 cm.
b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi – 40 cm.
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 120 cm.
d) dno hrobu musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na
pohrebisku obce Lúčky určená na základe hydrogeologického posúdenia na 20 rokov.
3. Ľudské pozostatky po úmrtí majú byť uložené v chladiacom zariadení oprávnenej
zdravotnej alebo pohrebnej služby. Ak sa ľudské pozostatky neuložia v chladiacom
zariadení, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od
úmrtia.
4. 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 m.
5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať pohrebnou službou
s oprávnením na exhumáciu na základe písomnej žiadosti, ku ktorej bude priložený
posudok úradu (Hygiena), list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
nájomná zmluva vydaná prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
6. O exhumáciu pred uplynutím tlecej doby môžu požiadať orgány činné v trestnom konaní,
obstarávateľ pohrebu alebo blízka osoba, ak obstarávateľ pohrebu nežije alebo ak
obstarávateľom pohrebu bola obec.

§6
Evidencia pohrebiska
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Evidenciu hrobových miest vedie obec a evidencia hrobových miest 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 bol nakazený nebezpečnou chorobou,
meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu,
dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.

2. Osobitne sa evidujú hroby – pamätihodnosti obce a vojnové hroby podľa platných
zákonov.
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§7
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec a to až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pred uplynutím tlecej doby možno zrušiť pohrebisko len vtedy, ak by ďalším
pochovávaním mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody
a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy pri
rešpektovaní všetkých podmienok určených §26 citovaného zákona. Nezotlelé ľudské
ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, povinný
zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku.

§8
Cenník služieb
1. Za jednotlivé služby sú ceny stanovené takto:
a) výkop hrobu, jeho zasypanie a úprava – 2 100,- Sk
b) nájom za 1 hrobové miesto na dobu 20 rokov, s možnosťou rozdelenia v dvoch splátkach
– 400,- Sk
c) nájom za dvojhrob na dobu 20 rokov, s možnosťou rozdelenia v dvoch splátkach –800,Sk
2. Poplatky za služby sa uhradia obecnému úradu v hotovosti do pokladne alebo poštovou
poukážkou do 3 dní po pohrebe.

§9
Spoločné ustanovenia
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti neobmedzene.
2. S motorovým vozidlom možno na pohrebisko vojsť len so súhlasom správcu pohrebiska.
3. Osoby, zdržiavajúce sa v priestoroch pohrebiska sú povinné dodržiavať požiarnobezpečnostné predpisy a odpad ukladať do 1 100 l kontajnera. Prípadné ľudské ostatky
budú uložené na osobitne vyhradenom mieste na pohrebisku.
4. V priestore pohrebiska je zakázané robiť hluk a vodiť psov.
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska bude trvalo umiestnený vo vývesnej tabuli v priestore
pohrebiska.
6. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený uznesením OcZ č. , zo dňa .
Zverejnený bol dňa
7. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska bol prerokovaný s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva dňa .
8. Prevádzkový poriadok pohrebiska nadobúda účinnosť dňa ............. .
9. Dňom nadobudnutia účinnosti Prevádzkového poriadku pohrebiska ruší sa platnosť
cintorínskeho poriadku – VZN č. 24/05 zo dňa 7.10.2005.
František Zajak starosta obce
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