Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec
Tel.044/5294121, obecvazec@stonline.sk

IČO : 00315842
DIČ : 2020581706

úplné znenie
Prevádzkového poriadku pohrebiska
v zmysle znenia dodatku č.1 zo dňa 04.12. 2013
a cenového výmeru č.1/2014 Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 20.04.2014

Prevádzkovateľ :

Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec

Vypracovaný dňa 30.07.2008

Posúdený dňa 06.08.2008

Obec Važec

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva LM
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Prevádzkový poriadok pohrebísk
Identifikačné údaje :
Názov a miesto pohrebiska :

Cintorín Obec Važec

Prevádzkovateľ :

Obec Važec

Sídlo :

Obecný úrad Važec, Na Harte 19, Važec
Článok 1
Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :
a) správu a údržbu pohrebiska
b) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

Článok 2
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve (
§20 zákona NR SR č.470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ), no najmä :
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska
b) rozdeľovať pohrebisko na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje miesta pre hrob, hrobku
alebo urnu
c) na pohrebisku zriaďovať urnové háje
d) určovať miesto výkopu hrobu alebo uloženia urny
e) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
f)

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, starať sa
o vzhľad a poriadok na pohrebisku, čistotu a údržbu komunikácií, úpravu verejnej zelene

g) zabezpečovať odvoz vencov, lístia a odpadkov na skládku TKO
h) viesť evidenciu o prideľovaní hrobových miest
i)

vykonávať dozor pri stavebných prácach na pohrebisku

j)

upozorňovať pozostalých na nutnosť opravy a údržby hrobov a ich bezprostredného
okolia, aby nenarušovali dôstojnosť pohrebiska ( oprava betónových rámov, krížov,
kosenie trávy a pod. )

k) zabezpečovať prevádzku vodného zdroja na pohrebisku alebo v jeho bezprostrednom
okolí
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l)

evidovať vojenské hroby z 1. a 2. svetovej vojny a udržiavať ich v poznateľnom stave
v súlade s platnou medzinárodnou dohodou

2) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.

Článok 3
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný :
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolia
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest
c) vykonávať zásahy do terénu v okolí hrobového miesta len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska
2) Je zakázané :
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety
b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby
pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej
lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na
náklady porušovateľov.
4) Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a ozdoby iného druhu je nájomca
hrobového miesta povinný ukladať na vyhradené miesto určené prevádzkovateľom
pohrebiska.
Článok 4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta a dodržiavať
prevádzkový poriadok pohrebiska umiestnený na pohrebisku na viditeľnom mieste.
2) Na pohrebisku sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, odhadzovať
obaly a iné odpadky, vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať, jazdiť na motocykloch, vchádzať do
priestoru pohrebiska motorovými vozidlami, stavebnými mechanizmami a inými dopravnými
prostriedkami okrem prevádzkovateľov pohrebnej služby, alebo firmy vykonávajúcej
udržiavacie práce na hroboch.
Článok 5
Prístup na pohrebisko

1) Pohrebisko na území obce je verejnosti prístupné v období :
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Od 01.04. do 31.10. denne od 7:00 – 20:00 hod.
Od 01.11. do 31.03. denne od 8:00 – 17:00 hod.
2) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať
iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska s výnimkou zdravotne postihnutých
občanov.
3) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
prevádzkovej doby. Na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup
verejnosti na pohrebisko.
Článok 6
Užívanie, údržba a rezervácia hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa
preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje
o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný
doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie,
že má právo hrobové miesto užívať.
2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba
prevádzkovateľ pohrebiska.
3) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva
sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na
pohrebisku určenej na 50 rokov.
4) Nájomné je povinný nájomca uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu
dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca
hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na
uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac ten z dedičov, ktorý sa prihlási
prvý.
5) Úhrada za nájomné hrobového miesta na 50 rokov sa stanovuje nasledovne :
a) pre občana, ktorý má trvalý pobyt na území obce


Jedno hrobové miesto

0,66€/rok



Dvoj hrobové miesto

1,32€/rok



Urnové miesto

0,50€/rok

b) pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území obce


Jedno hrobové miesto

1,32€/rok



Dvoj hrobové miesto

2,64€/rok



Urnové miesto

1,00€/rok

c) Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku 5,00€/deň
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov,
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keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom
pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu.
6) Prevádzkovateľ pohrebiska môže nájomnú zmluvu vypovedať v zmysle ustanovení zákona
o pohrebníctve.
7) Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a ozdoby iného druhu je nájomca
hrobového miesta povinný ukladať na vyhradené miesto určené prevádzkovateľom
pohrebiska.
8) Prívod vody na pohrebisko je zabezpečený odberom z výtokových stojanov a ručnou pumpou
osadenou na navŕtanej studni.

Článok 7
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 ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď doručiť najmenej šesť mesiacov pred dňom :
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
b) keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené
3) Ak mu(prevádzkovateľovi) nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku.
4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.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 odstráni na vlastné náklady.
Článok 8
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1) Pohrebisko je rozdelené podľa „Situačného plánu pohrebiska“ nachádzajúceho sa
u prevádzkovateľa pohrebiska do ktorého na požiadanie môžu občania nahliadnuť. O tom, na
ktorom mieste pohrebiska má byť podľa plánu pochované telo zosnulého, rozhoduje
prevádzkovateľ pohrebiska na základe dohody s pozostalými, prípadne aj s prevádzkovateľom
pohrebnej služby.
2) Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Dočasne sa ukladá v Dome smútku, alebo v zariadení pre uloženie mŕtvych v krematóriu. Jeho
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premiestnenie do týchto zariadení je potrebné uskutočniť najneskôr do 10 hodín po prehliadke
zosnulého. Do 10 hodín sa neráta čas medzi 20:00 hod. až 06:00 hod.
3) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky predpísané zákonom
o pohrebníctve.
4) Telá zosnulých do hrobu ukladajú osoby z rodiny zosnulého alebo osoby určené
prevádzkovateľom pohrebiska alebo pracovníci prevádzkovateľa pohrebnej služby.
5) Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za svojho života
zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak si zosnulý za svojho života neurčil priamo
ani nepriamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb objednáva.
6) Ak bol určený pohreb spopolnením, spopolnené pozostatky musia byť uložené na vyhradenom
mieste cintorína, resp. v urnovom háji.
7) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len v zmysle zákona o pohrebníctve.
Článok 9
Stavby na pohrebisku
1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby hrobu je potrebné podať písomné ohlásenie na Obecnom
úrade vo Važci.
2) Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska, najmä ak ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu. Pritom:
a) základy musia byť zhotovené podľa únosnosti pôdy
b) dno pôdy-hrobu musí byť najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody
c) plocha hrobu v jeho spodnej časti musí byť v rozmeroch :


pri hrobe dospelej osoby najmenej 90x220 cm



pri detskom hrobe 80x180 cm

3) Uličky medzi hrobmi musia byť široké 30 cm.
4) Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň
okolia hrobu.
5) Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov.
6) Zásady pri budovaní rámov hrobov :
a) výška obruby hrobov má byť 50 cm
b) vonkajšia dĺžka obruby 260 cm
c) vonkajšia šírka pre jedno hroby 120 cm, dvoj hroby 240 cm
7) Po ukončení stavebných prác alebo terénnych úprav je stavebník povinný na svoj náklad očistiť
okolie hrobu a odstrániť zostatky stavebného alebo výkopového materiálu.
8) Zakazuje sa bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby, vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, ozdoby hrobov, kvety a ostatné zariadenia.
Článok 10
Stromy a kríky na pohrebisku
1) Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
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2) Likvidáciu vyrastených drevín možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
a pritom je potrebné dbať, aby pri likvidácií drevín nedošlo k poškodeniu susedných hrobov. Po
ukončení prác je občan povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu a odstrániť zostatky drevín.
Článok 11
Lavičky na pohrebisku
1) Lavičky na pohrebisku je zakázané svojvoľne zhotovovať a umiestňovať.
2) Lavičky môžu využívať všetci návštevníci pohrebiska.
Článok 12
Ochrana osobných údajov
1) Prevádzkovateľ pohrebiska pi spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Článok 13
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
1) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci aj vybavenosť osobnými ochrannými pomôckami
pracovníkov určuje interný predpis prevádzkovateľa, ktorý konkretizuje zákon č. 504/2002.
Článok 14
Spôsob nakladania s odpadom
1) Odpad, kvety, vence, čečina, sklenené, kovové, plastové a iné komodity sa odkladajú do zberných
veľkoobjemových kontajnerov umiestnených pred vstupom do areálu pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje pravidelné vyprázdňovanie nádob na skládku TKO.
Článok 15
Kontrolná činnosť a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonávajú :
a) prevádzkovateľ pohrebiska
b) Obecný úrad
2) Porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení je priestupkom proti poriadku v správe. Za
tento priestupok možno uložiť pokutu do výšky 500,-Sk ( 16,60 € ). V blokovom konaní možno
ukladať a vyberať pokuty prostredníctvom polície .
3) Pri ukladaní sankcií sa postupuje podľa všeobecne záväzných predpisov o správnom konaní ( §46
zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ).
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Rastislav Profant
Poverený zástupca
Starostu obce Važec
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