OBEC NIŽNÁ JEDĽOVÁ

VZN č. 01/2014

Prevádzkový poriadok
pre pohrebisko na území obce Nižná Jedľová
na kalendárny rok 2014 a nasledujúce
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Obecné zastupit eľst vo Ni žná Jedľová na
zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom
a ustanovenia
§ 18 ods. 1 zákona č.
všeobecné závä zné nariadenie č. 01/2014,

základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g)
zriadení v znení neskorších predpisov
131/2010 Z. z. o pohrebníctve prijalo
ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Nižná Jedľová
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, zodpovedajúcim
zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiska boli udržiavané v takom stave, ako to
zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné
a iné právne predpisy.
Čl.2
Všeobecné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska obce
Nižná Jedľová, rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe
hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a smútočnej obradnej siene, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby spôsob vedenia evidencie pohrebiska , spôsob
nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej
služby na pohrebisko a cenník služieb. Pohrebiskom v obci Nižná Jedľová je miestny cintorín
umiestnený na parc. KN C č. 4 o výmere 3 496 m2 . Smútočná obradná sieň sa nachádza v Dome
smútku na parcelách 5/13 o výmere 84 m2 a 5/14 o výmere 28 m2. Prevádzkový poriadok
pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len "prevádzkovateľ"), na nájomcov
hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
Čl. 3
Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
Obec Nižná Jedľová má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území .
Obec prevádzkuje pohrebisko sama .
Na zriaďovanie hrobov, hrobiek a urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné
povolenie alebo ohlásenie.
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby:
a/ správu pohrebiska,
b/ údržbu zelene a komunikácie na pohrebisku,
c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d/ pravidelnú kontrolu poriadku na pohrebisku,
e/ odkrytie a zakrytie hrobového miesta,
f/ zapožičiavanie náradia,
i/ informačné služby.
j/ správu a prevádzkovanie smútočnej obradnej siene poskytuje mimo pohrebiska
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Čl. 4
Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti
(1) Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Nižná Jedľová, ktorá vykonáva prevádzkovanie
pohrebiska a Smútočnej obradnej siene prostredníctvom povereného zamestnanca obce .
(2) Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:
• listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho,
• pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
• ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje 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) 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) umožniť vstup pohrebnej služby na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu,
g) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových miest,
h) značiť hrobové miesta
(4) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr.
požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom
prevádzkovateľa.

Čl. 5
Nájomca a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a nájomcom prevádzkovateľ pohrebiska
prenecháva nájomcovi hrobové miesto na uloženie 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) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktorá sa týkajú povinnosti 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 potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
(2) Nájomca hrobového miesta je oprávnený zhotoviť rám na nové hrobové miesto vždy len podľa
nájomnej zmluvy, to znamená podľa rozmeru a typu/dvojhrob, jednohrob/ hrobového miesta.
Čl. 6
Prenájom hrobového miesta
(1) Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na dobu neurčitú,.
(2) O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis
nájomnej zmluvy.
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Čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov zomrelých,
plán hrobových miest
(1) Na pohrebisku sa pochováva bez obmedzenia v pracovných dňoch, v sobotu a v nedeľu.
(2) Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem
nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
(3) Hrob na ukladania 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,
b/ ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového
miesta, musí byť hĺbka prehĺbeného hrobu 2,2 m,
c/ dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou spodnej vody,
d/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,,
e/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasýpaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1,2 m,
f/ na dvojhrob a viachrob sa nevzťahuje požiadavka minimálnej bočnej vzdialenosti 0,3 m,
g/do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 20 rokov) uložiť rakvu s
ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
(4) Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva
uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak,
aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
(5) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno prikladať k pomníkom alebo
ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
(6)V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. musí byť mŕtvy pochovaný:.
a) ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala
pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.
Čl. 8
Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta
(1) Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva o týchto
rozmeroch:
a) dĺžka hrobu 2,2 m,
b) šírka hrobu 0,9 m,
c) hĺbka hrobu 1,6 m na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve,
d) prehĺbený hrob 2,2 m pre uloženie v rakve ďalšieho zomretého nad sebou.
(2) Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na
túto veľkosť.
(3) Vonkajšie rozmery pre betónové hrobky
a) jednoosobný - dĺžka 2,4 m, šírka 1,2 m, hĺbka 0,8 m
b) dvojosobný
- dĺžka 2,4 m, šírka 1,2 m, hĺbka 1,6 m
b) urnové miesto - dĺžka 1 m, šírka 1 m.
(4) Kopanie hrobov v obci zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo pozostalí pod
dozorom prevádzkovateľa pohrebiska. Na bezpečnosť práce počas výkopu hrobu dohliada
prevádzkovateľ pohrebiska.
(5) Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú občania vykonávajúci výkop povinní s
nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a
uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.
(7) Úpravu hrobového miesta po uľahnutí zeminy vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby
nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.
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(8) Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť
vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
Čl. 9
Označovanie hrobov
Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa
osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť
uvedené
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) dátum narodenia,
c) dátum úmrtia.
Čl. 10
Tlecia doba
(1) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na
pohrebisku stanovená na 20 rokov, v hrobke 50 rokov.
Čl. 11
Spôsob vedenia evidencie
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest , ktorá musí obsahovať
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
d) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,
f) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu.
g) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu a údaj
o vypovedaní nájomnej zmluvy.
Čl. 12
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
(1) Pohrebisko v obci Nižná Jedľová je verejnosti prístupné počas celého dňa. Návštevník
pohrebiska je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku týkajúce sa návštevníkov
a zachovávať dôstojnosť pohrebiska
(2) Vodiť zvieratá na pohrebisko je zakázané.
(4) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba :
a) na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami na miesto pochovania pohrebnou službou,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
(6) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú
prevádzkový poriadok pohrebiska.
(7) Okrem uvedených povinností, je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi
prevádzkovateľa.

5

Čl. 13
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta
(1)Návštevník pohrebiska je povinný:
a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov,
b/ zachovávať dôstojnosť a pietu miesta,
c/udržiavať poriadok hlavne okolo hrobového miesta, odstrániť a neskladovať črepníky vedľa
hrobového miesta, prázdne nádoby a podobne, nepoškodzovať pomníky, zariadenia a zeleň..
(3) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smeťový odpad.
(4) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste

Čl. 14
Uzavreté pohrebiská
(1) V katastrálnom území obce Nižná Jedľová sa nachádza uzavreté pohrebisko na parcele
KN-C č. 2 pri Gréckokatolíckom chráme.
(2) Na uzavretom pohrebisku sa nesmú ukladať rakvy s ľudskými pozostatkami
Čl. 15
Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu
(1) Zber odpadu je zabezpečený prostredníctvom odbornej firmy, ktorá má s obcou uzatvorenú
zmluvu v súlade zo zákonom o odpadoch.
(2) Na pohrebisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
(3) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
• zvyšky kvetinovej výzdoby,
• nádoby od sviečok,
• poškodené ozdobné predmety.
(3)Náklady na odstránenie a likvidáciu odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
Čl. 16
Smútočná obradná sieň a jej prevádzkovanie
(1) Prevádzkovateľom Smútočnej obradnej siene, ktorá sa nachádza v Dome smútku je obec
Nižná Jedľová. Prevádzkovateľ dbá a určuje základné hygienické a epidemiologické zásady
a opatrenia potrebné z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov pri poskytovaní pohrebných služieb
podľa zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
(2) Priestory Smútočnej obradnej siene a dispozičné riešenie : obradná sieň s chladiacim
zariadením, miestnosť pre uloženie pracovných pomôcok a pracovného odevu kňazov, toaleta.
(3) Obec prenajíma Smútočnú obradnú sieň obstarávateľovi pohrebu na dobu potrebnú do času
pochovania na základe Dohody o prenájme a úhrade nákladov za služby spojené s jej užívaním.
(4) V obradnej sieni s chladiacim zariadením sa ukladajú ľudské pozostatky do času pochovania.
Ľudské pozostatky umiestňuje do obradnej miestnosti pohrebná služba, ktorú si obstarávateľ
objedná na vlastné náklady u organizácie, ktorá prevádzkuje túto činnosť, keď nastalo úmrtie
v nemocnici, v sociálnom zariadení, v zahraničí, doma alebo inde.
(5) Teplota chladenia v chladiacom zariadení: + 5°C

6

Čl. 17
Usporiadanie pohrebov
V smútočnej obradnej sieni sa môžu usporiadať akékoľvek druhy pohrebných obradov t. j.
občianske a cirkevné. Smútočná obradná miestnosť je jediným miestom určeným pre dôstojné
rozlúčenie sa so zomrelými.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
● zabezpečiť dôstojnú rozlúčku po dohode s pozostalými
● viesť evidenciu o prijatí zomrelého s údajmi v listine o prehliadke zomrelého
• zabezpečiť funkčnosť chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia, prevádzku vodného
zdroja v budove,
● dodržiavať čistotu, poriadok a dezinfekciu, riadne vetranie v obradnej sieni a v hygienických
zariadeniach podľa dezinfekčného poriadku, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto prevádzkového
poriadku, dezinfekciu chladiaceho zariadenia vykonať do dvoch hodín po ukončení obradu
● zabezpečiť pred rozlúčkou jeho vystavenie, aranžovanie vencov, kytíc, spôsob ich presunu po
obrade na pohrebisko, príp. iné
Za zabezpečenie uvedených činnosti zodpovedá správca Smútočnej obradnej siene, ktorého
zriaďuje prevádzkovateľ.
Čl. 18
Vstup a správanie sa v Smútočnej obradnej miestnosti
(1) Doba posedenia pri zosnulom v Smútočnej obradnej sieni pre verejnosť je v letnom období v
čase od 18.00 hod. do 21.00 hod. a v zimnom období v čase od 17.00 hod. do 20,00 hod. V deň
rozlúčkového obradu hodinu pred obradom.
(2) Vstup do obradnej siene je povolený len v dňoch, v ktorých sú rozlúčky.
(3) Návštevníci sú povinní dodržiavať pietu miesta, nesmú robiť hluk, fajčiť, odhadzovať odpadky,
vodiť zvieratá a inak rušiť smútočný obrad.
Čl. 19
Organizovanie smútočného obradu
(1) Prevádzkovateľ smútočnej obradnej siene zabezpečí dôstojnú úroveň a priebeh smútočnej
rozlúčky a dohodne deň a hodinu rozlúčky v súlade s požiadavkou objednávateľa pohrebu.
(2) Prevádzkovateľ smútočnej obradnej siene zodpovedá za čistotu a úpravu obradnej siene,
rakva musí byť vystavená včas a dôstojne.
Čl.20
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko a do
smútočnej obradnej siene podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ
pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pochovávania určeným
prevádzkovateľom pohrebiska.
Vstup do Smútočnej obradnej siene pred začatím pohrebného obradu pre pohrebnú službu je
nasledovný:
(1)Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad v obradnej sieni sa
môže pohybovať iba v obradnej sieni. V obradnej sieni môže vykonávať – aranžovanie kvetinovej
výzdoby na stojany, vyvesiť fotografiu, zapáliť sviečky. Žiadne iné úpravy obradnej siene nie sú
povolené. Pred vstupom sa spíše Protokol o odovzdaní obradnej siene.
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(2) Správca smútočnej obradnej siene bude monitorovať pohrebný obrad inej pohrebnej služby,
v prípade nepredvídaných situácií musí situáciu riešiť okamžite aby pohrebný obrad prebiehal
dôstojne a v tichosti.
(3) V prípade, že zomrelý nebol pred obradom umiestnený v chladiacom zariadení smútočnej
obradnej siene, zosnulého v konečnej rakve prinesie do obradnej siene pohrebná služba – max.
1 hodinu pred obradom.
Čl. 21
Cenník služieb
(1) Poplatok za prenájom smútočnej obradnej siene je stanovený nasledovne:
(2) Pre pozostalých , ak mal nebohý trvalý pobyt v obci – 15,0 € /noc
Pre pozostalých, ak nebohý nemal v obci trvalý pobyt – 25,0 € / noc
(3) 2/3 z prenájmu prevezme Pravoslávna cirkevná obec ako majiteľ Domu smútku na
kompenzovanie nákladov na energie.
1/3 z prenájmu prevezme obec ako správca Domu smútku.

(4) Nájomné za prepožičanie hrobového miesta je bezplatné.

Čl. 22
Priestupky
(1)Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta podľa Čl. 5 ods. 3 písm. a),
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa Čl. 5 ods. 3 písm. b )
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa Čl. 5 ods. 3 písm. c )
d) kto písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa Čl. 5 ods. 3 písm. d),
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa Čl. 5 ods. 3 písm. e),
(2)Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)Priestupky uvedené v tomto VZN podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne
ukladá obec.
(4)Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.
Čl. 23
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Jedľovej dňa
17.03.2014 uznesením č. 1/1/2014
Zmeny a doplnenia tohto Prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Nižná
Jedľová.
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska nadobúda
účinnosť od 18.03.2014

V Nižnej Jedľovej dňa 17.03.2014

Mgr. Alena Džupinová
starostka obce
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