Nezbudská Lúčka

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Nezbudská Lúčka
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Obec Nezbudská Lúčka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Č. 1/2016
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nezbudská Lúčka určuje podmienky, zásady
a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska zriadenom
obcou Nezbudská Lúčka a to obecného cintorína.
Čl. 2
Prevádzkovateľ pohrebiska
Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, IČO: 00648256
Čl. 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1.

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

2.

Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu a vykonávanie exhumácie v plnom
rozsahu vykonávajú zamestnanci pohrebných služieb v zmysle živnostenského zákona.
Čl. 4
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

1.

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,
b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
c) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
d) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m,
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f) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
g) predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi.
2.

Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od
úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14
dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z.,
teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé
udržanie teploty pod -10°C.

3.

Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva
nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom
prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.

4.

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorého území došlo
k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorého
katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

5.

Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa § 10 ods. 7 tohto nariadenia je povinná
bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky,
alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy
štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z MZV
SR alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo prepravy ľudských pozostatkov alebo
súhlas na ich pochovanie na území SR, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí
obec.

6.

Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ostatky.

7.

Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého
za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu.

8.

Do hrobu je možné uložiť aj urny s spopolnenými ľudskými pozostatkami.

9.

Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu ( napr. pri epidémii).

10. Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby. Tlecia doba pohrebiska je 10 rokov. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho
istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné uložiť nad úroveň
naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude
najmenej 1 m. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej
doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu.
11. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami.
12. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pre únikom zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
13. Pri pochovaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej
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dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných
nerozložiteľných materiálov. Rakvy musia byť pevne uzavreté.
14. Pohrebisko v katastrálnom území Nezbudskej lúčky je rozdelené do 3 sektorov.
Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v pláne pohrebiska, ktorý je zverejnený na
informačnej tabuli v areáli pohrebiska a je tiež k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom
úrade Nezbudskej lúčke.
15. Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
 detský hrob 60 x 100 cm,
 jednohrob 120 x 245 cm,
 dvojhrob 210 x 245 cm,
 trojhrob 310 x 245 cm,
 hrobka 130 x 300 cm, 200 x 300 cm,
 urnové miesto 100 x 100 cm.
16. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé
nové hrobové miesto vytýči správca hranice. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby
môžu zahájiť kopanie hrobu, až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov
hrobu oprávnenou osobou, ktorú určí prevádzkovateľ. Prideľovanie a určovanie poradia
hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
17. Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
18. Akákoľvek zmena druhu hrobového miesta je možná len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk s tým, že musia byť dodržané maximálne rozmery nového druhu hrobového
miesta. Predné a zadné hrany obruby musia byť v jednej rovine s hranami rámov
susedných hrobov. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej
0,30 m.
19. V existujúcich hroboch môžu byť uložené spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v urne
najmenej 0,70 m pod povrchom zeme alebo v betónovej šachte s hĺbkou 0,30 m.
Čl. 5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska
1.

Prevádzkovateľ pohrebiska, ktorým je obec Nezbudská lúčka, vykonáva nasledovné
činnosti pri údržbe pohrebiska:
a) zabezpečuje poriadok a čistotu na pohrebisku,
b) udržiava objekty nachádzajúce sa na pohrebisku a to dom smútku (vrátane
chladiacich zariadení), ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska,
c) stará sa o oplotenie pohrebiska,
d) stará sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby
a kosby,
e) vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu komunikácii na pohrebisku,
f) nakladá s odpadmi z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi,
g) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a prijíma platby.
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2.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu pohrebiska (evidencia hrobových miest a evidencia prevádzkovania
pohrebiska),
c) zabezpečiť číselne označenie hrobového miesta, tak aby nepoškodil náhrobné
kamene,
d) zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov,
e) prepožičať Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony
spojené s pohrebným obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou,
f) umožniť rodičovi, ak požiada o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého
ľudského plodu. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
g) 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,
h) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona o pohrebníctve,
i) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
j) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
k) zabezpečovať celý proces súvisiaci s nájomnými zmluvami na hrobové miesta a pri
výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve.
l) nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi,
m) zabezpečiť, aby prevádzkový poriadok pohrebiska bol verejnosti prístupný na mieste
obvyklom na pohrebisku,
n) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

3.

V areáli pohrebiska sa nachádza sklad náradia (tzv. márnica), v ktorom sa nachádza:
 krompáč,
 lopata,
 vozík,
 rýľ,
 hrable,
 pomocný materiál (dosky, plechy...).
Čl. 6
Nájomná zmluva

1.
2.
3.
4.

5.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
Hrobové miesta sú nepredajné.
Na pohrebisku v obci Nezbudská Lúčka nie je dovolené prenajímať voľné hrobové
miesta vopred, na rezerváciu.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, alebo
jeho spopolnených pozostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie
byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby. Platba za hrobové miesto sa hradí
vždy na 10 rokov vopred.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom
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zásahu je povinný vopred písomne informovať nájomcu a o už uskutočnenom zásahu je
prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, pretože sú súkromným
majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim
konaním.
8. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
sa prihlási ako prvá.
9. Pôvodní nájomcovia hrobov nie sú oprávnení previesť nájom hrobov na iné osoby,
s výnimkou blízkych osôb. Prechod zmluvného vzťahu z nájomnej zmluvy, na osobitnú
odôvodnenú žiadosť nájomcu, môže byť dohodnutý iba so súhlasom prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zapíše nového nájomcu do evidencie a uzatvorí s ním novú zmluvu
o nájme hrobového miesta.
10. V prípade zmeny mena na náhrobku je každý z nájomcov povinný oznámiť túto
skutočnosť prevádzkovateľovi. Je to potrebné pre zmenu v evidencii hrobových miest.
11. Po úmrtí nájomcu, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí
prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom
pohrebu zomretého nájomcu.
Čl. 7
Výpoveď nájomnej zmluvy
1.

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.

2.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1.
písm- a) a b) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

3.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

4.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.

5.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
1 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.

6.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
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.
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7.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 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 sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú
vec.

8.

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 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.

9.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
Čl. 8
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1.

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

2.

Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa
tohto Prevádzkového poriadku.

3.

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 § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu
k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom,
g) starať sa o bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta,
h) starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité
hrobové miesta,
i) ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska t.j. do
veľkokapacitných kontajnerov (okrem stavebného odpadu).

4.

Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na
vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri
stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať
u prevádzkovateľa povolenie na práce, s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce.
Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na
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pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste.
Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť začatie a ukončenie prác. Zhotoviteľ,
ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým
vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.
5.

Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

6.

Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady
prevádzkovateľa najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta.

7.

Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta. (tzn.
zmenšovať hrob z dvojhrobu na jednohrob). Ak tak nájomca urobí bez vedomia
prevádzkovateľa, pri platbe nájomného za hrobové miesto sa bude posudzovať podľa
pôvodného stavu.

8.

Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú
povinní zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť
z pohrebiska a to na vlastné náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na
pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska.

9.

Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo
zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta.

10. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom
vedie evidenciu.
11. Na osadenie nového pomníka potrebuje nájomca písomný súhlas prevádzkovateľa.
12. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť
s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci
prevádzkovatelia – pohrebnej služby.
13. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
pohrebisku ani umiestňovať lavičky, realizovať schody, rôzne zábrany a zábradlia bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
14. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.
Čl. 9
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1.

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,
zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri
pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.

2.

Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie pohrebiska.
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3.

V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.

4.

Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.

5.

Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.

6.

Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.

7.

Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska:
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na
vykonanie pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami
zomrelého do chladiacich zariadení,
b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb.

8.

Hodinu pred obradom je zakázané vykonávať kamenárske práce v blízkosti miesta
pohrebného aktu.

9.

V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch,
kolieskových korčuliach.

10. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
11. Ďalej nesmú ponúkať tovary a služby na pohrebisku spôsobom, ktorým budú obťažovať
iných návštevníkov pohrebiska.
12. Ukladanie a skladovanie nádob, náradia a iných predmetov okolo hrobových miest je
zakázané.
13. Voda na pohrebiskách je určená len na polievanie zelene pri hrobových miestach a na
čistenie zariadení hrobových miest. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska ako aj
napájať hadice na polievanie na odbernom mieste vody pohrebiska.
14. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch
pohrebiska s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom.
15. Motorové vozidlá môžu vchádzať na pohrebisko len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska a používať len vyhradené komunikácie.
16. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska.
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Čl. 10
Čas keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1.

Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite 24 hodín denne.

2.

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

3.

Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr.
v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno
zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
Čl. 11
Dĺžka tlecej doby

1.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby podľa
zákona § 19 ods. 3, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Čl. 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1.

Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písmeno a) zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve vedie prevádzkovateľ pohrebiska.

2.

Evidencia hrobových miest je vedená elektronicky.
Čl. 13
Exhumácia ľudských ostatkov

1.

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.

2.

Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené, 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 prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.

3.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.

4.

Na rozhodovanie o exhumácií vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
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5.

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

6.

Zakázané je exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou, dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia
nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí.
Čl. 14
Spôsob nakladania s odpadmi

1.

Odpad vzniknutý pri bežnej údržbe hrobového miesta (vyhorené kahance, zvädnuté,
suché kvety, vence a pod.) je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník
pohrebiska odniesť na miesto na to určené na pohrebisku. Odpad sa likviduje
v kontajneroch umiestnených v priestoroch cintorína.

2.

Odvoz odpadu z pohrebiska zabezpečuje obec Nezbudská Lúčka podľa zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

3.

Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

4.

Odvoz a uloženie stavebného odpadu v zmysle platných predpisov po vybudovaní
príslušenstiev hrobov alebo po úprave existujúcich stavieb na pohrebiskách zabezpečí
nájomca hrobového miesta na vlastné náklady alebo ním poverená firma na jeho náklady.

5.

Nájomca hrobového miesta je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie
a odvoz vzniknutého odpadu na pohrebisku ako je nadbytočná zemina, kameň a pod.

6.

Po zasypaní hrobu sa nechá zemina spravidla 30 dní uľahnúť. Odvoz zvyšnej zeminy
zabezpečí pohrebná služba, ktorá realizovala vykopanie hrobu. Odvoz a zhodnotenie
zeminy po výkopoch základov pre pomníky alebo zeminy po výkopoch jamy pre kryptu
zabezpečí nájomca hrobového miesta na vlastné náklady alebo ním poverená spoločnosť
na jeho náklady.

7.

Prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s nájomcom hrobového miesta, zhotoviteľom
stavebných prác alebo pohrebnou službou zabezpečí po zaplatení príslušného poplatku
vývoz stavebného odpadu alebo zeminy po výkopoch.
Čl. 15
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.
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:
 prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu
minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného
obradu,
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 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,
 prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn.
odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domu smútku tej pohrebnej službe, ktorá
bude vykonávať pietny akt, obsluhuje ozvučovaciu techniku,
 prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
 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,
 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.
Čl. 16
Cenník služieb
POPLATOK ZA HROBOVÉ MIESTO
cena prenájmu na 10 rokov

VEĽKOSŤ
HROBU

Občania s trvalým
pobytom

Občania narodení
v obci

Občania bez
trvalého pobytu

JEDNOHROB

10 €

20 €

50 €

DVOJHROB

20 €

30 €

100 €

TROJHROB

30 €

50 €

150 €

DETSKÝ HROB

6€

12 €

33 €

URNA

10 €

20 €

40 €
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V prípade cirkevného pohrebu:
Pohrebná služba sa postará o zabezpečenie:










prevoz zosnulého do domu smútku,
vykopanie hrobového miesta,
zabezpečenie termínu pohrebu s farárom,
vypísanie smútočného oznámenia (parte),
potvrdenie pre rodinných príslušníkov do práce,
speváčky k pohrebu si zabezpečujú pozostalí,
modlenie pri zosnulom si zabezpečujú pozostalí,
miništrantov na smútočnú omšu si zabezpečujú pozostalí,
zvonenie pre zomrelého je potrebné nahlásiť na obecnom úrade.

V prípade civilného pohrebu:
Pohrebná služba sa postará o zabezpečenie:






prevoz zosnulého do krematória,
spopolnené pozostatky s urnou si prevezmú v krematóriu pozostalí alebo pohrebná
služba (podľa dohody)
vykopanie hrobového miesta,
zvonenie pre zomrelého je potrebné nahlásiť na obecnom úrade,
poslednú rozlúčku so zosnulým si zabezpečujú pozostalí.
Čl. 17
Sankcie

1.

Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce Nezbudská
Lúčka.

2.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

3.

Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.

4.

Priestupky podľa § 32 zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá obec
Nezbudská Lúčka. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Nezbudská Lúčka.
Čl. 18
Záverečné ustanovenie

1.

Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 21/2016 zo dňa
20.04.2016.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2007 schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 10/2007 zo dňa 12.12.2007.
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3.

Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené.

4.

Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli.

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

VZN vyvesené dňa: 26.4.2016
VZN zvesené dňa: 10.5.2016

Neoddeliteľnou súčasťou Prevádzkového poriadku pohrebiska je Prevádzkový poriadok
Domu smútku.
Príloha: Mapa cintorína
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