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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2007
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorín

na území obce Stakčín
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Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Obecný cintorín je obecné pohrebisko obce, ktorého zriaďovateľom a správcom je
obec Stakčín. Prevádzkový poriadok cintorína vychádza zo zákona č. 470/2005 Z.z. o
pohrebníctve a o zmenách a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z.
Určuje základné povinnosti správcu ako aj nájomcu (pozostalých) pri pochovávaní
mŕtvych aj starostlivosť o hrobové miesta. Prevádzkový poriadok je záväzný pre občanov
objednávajúcich si služby, pre návštevníkov pohrebiska, právnické či fyzické osoby, ktoré na
pohrebisku zabezpečujú akúkoľvek činnosť (budovanie hrobiek, osadzovanie náhrobných
kameňov a pod.)
Čl. 2
SPRÁVCA POHREBISKA
Správu obecného pohrebiska vykonáva obecný úrad. Správca je povinný starať sa o
vonkajší vzhľad zabezpečením čistoty celého komplexu, udržiavaním zariadení a technickej
vybavenosti (dom smútku, oplotenie, chodníky a pod.), výsadbou a údržbou zelene. Poriadok
v obradnej budove Domu smútku počas uloženia zosnulého v objekte zabezpečuje
usporiadateľ poslednej rozlúčky so zosnulým.
Čl. 3
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU
Prevádzku "Pohrebných a cintorínskych služieb" na pohrebisku zabezpečuje obecný
úrad. Pozostalí (obstarávateľ pohrebu) po zosnulom občanovi si služby objednávajú na
obecnom úrade a príslušných inštitúciách osobne:
1. prenájom domu smútku
2. uloženie do chladiaceho boxu (zabezp. schladenia)
3. asistenčné služby pri uložení do hrobu
4. na prianie pozostalých vyhlásenie v miestnom rozhlase
5. výkop hrobu.
Ak nie sú známi pozostalí, alebo ak pohreb nikto nezabezpečil je povinný tak urobiť
obecný úrad na náklady obce. Obec v rámci dedičského konania si uplatní nárok na
refundáciu nákladov uskutočneného pohrebu.
Čl. 4
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA POHREBISKA
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v
§ 8 ods. 1 a 2 zákona č. 470/2005 o pohrebníctve,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu podľa § 21,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri končenom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
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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
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.
-

Priebeh pohrebu zosnulého pochovaním do zeme si riadi obstarávateľ pohrebu a to:
prenos rakvy k hrobu
preprava kvetinovej výzdoby
usporiadateľskú službu
uloženie rakvy do hrobu
Čl. 5
MIESTNE POPLATKY - CENNÍK ZA SLUŽBY

Miestne poplatky spojené so službami zabezpečujúcimi pohreb sú stanovené
nasledovne:
Služby v dome smútku:
- za prenájom chladiaceho zariadenia
za každý i začatý deň do 24 hod. 400,- Sk
do 48 hod. 800,- Sk
do 72 hod. 1.000,- Sk
- prepožičanie obradnej siene 500,- Sk
- služby organizovania smútočného aktu - 100,- Sk
(hudba a štít)
- prevádzkové náklady 500,- Sk
- výkop hrobu 2 000,- Sk
- výkop jamy na hrobku 3 000,- Sk
Poplatky za služby v Dome smútku a výkop hrobu sa platia na obecnom úrade.
Čl. 6
POCHOVÁVANIE
Telá zosnulých môžu byť prevzaté na pohrebisko iba po splnení podmienok, ktoré sú
uvedené v § 8 ods.1 a 2 zákona č. 470/2005 Z.z.. Telá zosnulých alebo ich spopolnené
pozostatky musia byť uložené na pohrebisku spravidla do 96 hodín, nie však pred 48 hod. od
úmrtia. Záväzná hĺbka hrobu je 180 cm (jedna hrobka). Pre dvojhrobku (2 hroby nad sebou)
je záväzná hĺbka 220 cm od úrovne terénu.
Do hrobu sa môže ďalšie uloženie zosnulého vykonať po uplynutí tlecej doby prvého
pochovania. Tlecia doba je 20 rokov na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
Pochovanie sa vykonáva v dňoch pondelok až nedeľa.
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie zosnulého nezabezpečí, alebo ak sa nezistí
do siedmich dní totožnosť mŕtveho, ktorého telesné pozostatky sa našli na území obce
Stakčín, pochovanie zabezpečí obecný úrad.
Plán miest na pochovávanie je prílohou Prevádzkového poriadku pohrebiska.
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Čl. 7
PRENÁJOM MIESTA A POVINNOSTI NÁJOMCU
Obecný úrad je povinný prenajať hrobové miesto alebo urnové miesto podľa
schváleného plánu hrobových miest na dobu najmenej 10 rokov odo dňa pochovania.
Pozostalý po uplynutí 10 rokov môže prenájom obnoviť platbou na ďalšie obdobie, inak sa
právo na užívanie hrobového miesta zruší. Prenajímateľ nemá nárok na výber hrobového
miesta. Výška cintorínskych poplatkov je určená na 10 rokov pre jedno hrobové miesto
50,- Sk, pre hrobku 100,- Sk.
Miesto pre hrobku sa prenajíma najmenej na 20 rokov. Právo na miesto sa preukazuje
užívacím právom na hrob, alebo potvrdenkou o zaplatení poplatku za prenájom alebo
obnovou miesta.
Obecný úrad vedie evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z.z.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta a
oznamovať obecnému úradu všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových
miest.
Čl. 8
EXHUMÁCIA
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na žiadosť:
orgánov činných v trestnom konaní
obstarávateľa pohrebu
blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu
bola obec.
O žiadosti pozostalých o exhumáciu rozhodne obec. Exhumácia pred uplynutím tlecej doby
môže byť vykonaná len na základe posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
-

Čl. 9
STAVBY, LAVIČKY, ZELEŇ
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už existujúcej stavby
(hrobky, náhrobku, rámu a pod.) je potrebný súhlas obecného úradu, ktorý je oprávnený určiť
záväzné podmienky pre stavby náhrobných pomníkov, hrobiek a pod. Obecný úrad
nezodpovedá za prírodné poškodenie alebo odcudzenie stavby, jej časti či iného príslušenstva
tretími osobami. Ochrana majetku môže byť predmetom osobitnej poistnej zmluvy s
poisťovňou. Po ukončení prác je staviteľ povinný odstrániť zvyšný materiál a dať okolie do
pôvodného stavu. Vysadená zeleň sa stáva súčasťou cintorína.
Čl. 10
PRÁCE NA POHREBISKU
Výkopy a zemné práce všetkého druhu, najmä kopanie hrobu, môžu len osoby určené
obecným úradom, alebo ohlásené na obecnom úrade. Práce spojené s údržbou prenajatého
miesta zabezpečuje vlastník. Remeselnícke práce na pohrebisku môžu vykonávať len osoby a
firmy oprávnené pri dodržaní ustanovení, najmä čl. 6 tohto poriadku. Zvädnuté alebo inak
znehodnotené kytice, vence a iné ozdoby hrobového miesta môže odstrániť obecný úrad bez
súhlasu vlastníka užívacieho práva hrobového miesta.

5
Čl. 11
PRÍSTUPNOSŤ POHREBISKA VEREJNOSTI
Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v čase:
- letné obdobie od 7.00 hod. do 21.00 hod.
- zimné obdobie od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred ukončenou zatváracou hodinou cintorín
opustiť. Správca pohrebiska môže prístup na pohrebisko obmedziť, resp. dočasne zakázať
(terénne úpravy, exhumácie, nevhodné poveternostné podmienky - sneh, poľadovica a pod.).
Vstup do obradnej miestnosti je spravidla 1 hodina pred pohrebným obradom, resp. v deň
pred smútočným obradom (modlitby a pod.). Správca pohrebiska umožní voľný prístup k
cirkevným a iným objektom na pohrebisku v dobe jeho sprístupnenia verejnosti a zabezpečuje
voľný priechod smútočného sprievodu. Mladistvým - (deti do 12 rokov) je povolený vstup na
pohrebisko a do obradnej miestnosti len v doprovode dospelej osoby.
Čl. 12
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA A SPÔSOB NAKLADANIA S
ODPADMI
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.
Nie je povolené robiť hluk, cintorín znečisťovať, vodiť psov a pod.
Na cintorín je zakázaný vjazd motorových vozidiel s výnimkou realizovania stavieb
(hrobky, náhrobných kameňov a pod.). Odpadky a iné predmety (zvyšky náhrobných
kameňov a pod.) sa musia odkladať na miesta na to určené (kontajnery a pod.). Kopať zem na
úpravu hrobového miesta je zakázané v celom areáli cintorína.
Čl. 13
TRESTNÉ USTANOVENIE
Porušovanie tohto prevádzkového poriadku môže stíhať obecný úrad podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak sa nejedná o trestný čin.
Za znečistenie priestorov pohrebiska s odpadkami má správca pohrebiska právo dať
odpratať neporiadok na náklady vinníka, ak tak neurobí sám na výzvu správcu.
Čl. 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prevádzkový poriadok pohrebiska je záväzný pre občanov objednávajúcich službu, pre
prevádzkovateľa pohrebnej služby, pre návštevníkov pohrebiska, právnické a fyzické osoby
zabezpečujúce akúkoľvek činnosť (budovanie hrobiek, náhrobných kameňov a pod.).

V Stakčíne 01.06.2007

Ján Kerekanič
starosta obce

