Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 3 /2019

Obec Podvysoká

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Pohrebiska a domu smútku na území obce Podvysoká

Obecné zastupiteľstvo v Podvysokej schválilo na svojom zasadnutí tento
prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území Obce Podvysoká a tvorí
neoddeliteľnú súčasť Všeobecne záväzného nariadenia č.3 /2019 o pohrebníctve.

Čl. I.
Identifikačné údaje
Obec: Podvysoká
Sídlo: Podvysoká 26
Správca: Obec Podvysoká
IČO: 00314196
Čl. II. Všeobecné
ustanovenia
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a
dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve a zákonov NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiacich predpisov.
Čl. III.
Základné údaje o pohrebisku v Obci Podvysoká
1. Cintorín u Hroši:
Miesto: Podvysoká
Správca: Pohrebníctvo Anna, Anton Kajánek- Drevovýroba, spol.s.r.o
so sídlom : Raková 19
IČO: 36 424 544
IČ DPH: SK2021899891
na základe zmluvy zo dňa 1.3.2017
Prevádzková doba: počas dňa do zotmenia
Dom smútku: je súčasťou pohrebiska
Tlecia doba: 10 rokov
Čl. IV.
Rozsah služieb poskytovaných správcom pohrebiska
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska:
- kosenie trávy, hrabanie trávy, jej likvidácia a kompostovanie,
- údržba zelene a drevín,
- technická údržba pohrebiska,
- zimná údržba komunikácií,
- udržiavanie vodovodnej siete,
- drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska,
- otváranie a zatváranie areálu pohrebiska,
- otváranie a zatváranie domu smútku podľa prevádzkového času a v prípade potreby,
- poskytnutie domu smútku so svojim zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdanie
úcty pred samotným aktom pohrebu,
- poskytnutie chladiaceho zariadenia v dome smútku k dočasnému umiestneniu zomrelých
až do doby konania obradu podľa cenníka schváleného obcou,
- sledovanie umiestnenia náhrobkov, ich drobné opravy, nakladanie s náhrobnými kameňmi
opustených hrobov,
- vytýčenie hrobového miesta na výkop hrobu, hrobky v súlade s plánom hrobových miest,
- dohľad nad výkopom hrobov, úprava okolia hrobov ako i samotný úkon uloženia
telesných pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými,
- uzatvárať nájomné zmluvy o nájme hrobového miesta
- vyberanie poplatkov od občanov za prenájom hrobových miest.

Čl. V.
Povinnosti správcu pohrebiska
1. Prevádzkovať pohrebiska v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, dodržaním
VZN obce o pohrebníctve a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
2. Viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17, odsek 4, písm. a) zákona č.131/2010 Z.z.
3. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
4. Vykonať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č.131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
5. Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1.
6. Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods.3. (minimálne 10 rokov).
7. Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l.
8. Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22.
9. Nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10. Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením.
11. Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
12. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom
pohrebných obradov a pochovávania určeným správcom pohrebiska.
13. Prevziať ľudské pozostatky alebo
ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo
spáchania trestného činu, správca prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom
orgánu činného v trestnom konaní.
14. Umožniť prítomnosť obstarávateľa
pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení
rakvy pred pochovaním.
15. Písomne informovať správcu o :
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak je známa jeho adresa, súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
16. 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 verejného
zdravotníctva. Na základe posudku následne upraviť Prevádzkový poriadok pohrebiska na
území Obce Podvysoká.
17. Udržiavať priestory a okolie domov smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim
údržby a čistoty a vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia.
18. V objekte Domu smútku
priebežne dopĺňať dostatočné
množstvá čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Vybaviť Dom smútku lekárničkou
prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.
19. Zodpovedať za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia, ozvučenia.
Čl. VII.
Úprava hrobových miest a stavby na cintoríne
1. Hrobové miesta sa upravujú spôsobom podľa pokynov a situačného plánu pohrebiska.
2. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby
(hrobu, náhrobku, urnového miesta, hrobky, rámu) treba predchádzajúci písomný súhlas
správcu pohrebiska.
3. Pri povolení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi správcu
pohrebiska najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh používaného materiálu, ktorý

4.

5.
6.

7.

8.
9.

zabezpečí i vymeranie hrobového miesta.
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných
hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka
dotknutého hrobu a správcu pohrebiska.
Na prenajatých miestach oprávnené osoby, osoby im blízke alebo iné osoby môžu
vykonávať jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie,
vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno na prenajatých miestach len
s písomným súhlasom správcu cintorína. Správca ich môže odstrániť, ak narušujú
prevádzku cintorína lebo starostlivosť o hrovové miesto
Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska
odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby. Bez písomného súhlasu nie je dovolené vynášať časti náhrobkov,
hrobovú ozdobu, a iné.
Za zrealizovanie stavby na pohrebisku nesie zodpovednosť správca pohrebiska a ten, kto
stavbu realizoval. Oprávnení si môžu dať poistiť stavbu v poisťovacom ústave.
V prípade nedodržania pomienok správcu pohrebiska je zhotoviteľ povinný odstrániť
nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady, resp. tak vykoná Obec Vysoká nad Kysucou na
náklady zhotoviteľa.
Čl. VIII.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady , udržiavať a čistiť
priestor okolo hrobu.
d) písomne oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve užívateľa,
aby tieto odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca tak urobí sám
na náklady oprávneného.
3. Bez súhlasu správcu pohrebiska je zakázané vykonávať úpravy okolia hrobu ako je
dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo kríkov.
4. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou
nádoby na vodu.
Čl. IX.
Povinnosti návštevníkov domu smútku a pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska a domu smútku, osoby, ktoré tam vykonávajú práce sú povinní
dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, chovať sa spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých,
dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.
2. Na pohrebisku a v dome smútku sa zakazuje:
- robiť hluk, výtržnosti,
- fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet,
- požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
- odhadzovať odpadky mimo smetných nádob,
- vodiť, alebo vpúšťať psov a iné zvieratá,

jazdiť na bicykli (je však možné ísť popri bicykli) a iných podobných prostriedkoch
(korčule, kolobežka, skateboard a pod.),
- telefonovať počas pohrebných obradov,
- ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia cintorína, domu smútku,
- zhadzovať náhrobné kamene,
- bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou,
popisovaním hanlivými nápismi a kresbami a pod.),
- konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti,
- deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
3.
Motorovými dopravnými prostriedkami je možné vchádzať na pohrebisko len s
povolením
-

správcu v odôvodnených prípadoch a len na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie
stavebných alebo terénnych úprav.
4. Správca môže prístup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať, napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
5. Sviečky a kahance na pohrebisku a v dome smútku rozsvecovať tak, aby nevzniklo
nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné a
požiarne predpisy v zmysle platných právnych predpisov.
6. Taktiež nie je možné bez súhlasu správcu pohrebiska umiestňovať lavičky alebo
odkladacie a úschovné priestory v okolí hrobov.

Čl. X.
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné počas dňa do zotmenia.
2. Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.
3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou uzatváracou dobou bez osobitného
upozornenia toto opustiť.

Čl. XI.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
a plán hrobových miest
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
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; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2 m .
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu, zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.
ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do
uplynutia tlecej doby. Tleciu dobu určuje úrad podľa výsledkov geologického
prieskumu. Tlecia doba na pohrebisku v Podvysokej je 10 rokov.
pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude

najmenej 1m.
do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť urobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na príkaz sudcu alebo
prokurátora, na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu 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 pohrebíska, kde budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
Čl. XII.
Evidencia hrobových miest a pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
- meno a priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu, obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka, alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka, alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.
-

Čl. XIII.
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpady, ako suché kvety, vence, kytice, zbytky sviečok a kahancov ako i ostatné ozdoby
rôzneho druhu sa môžu ukladať len na mieste na to určenom, t.j. do smetných nádob,
ktoré sa nachádzajú v areáli pohrebiska.
2. Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál a
pod. si musí nájomca z pohrebiska odviezť a okolie hrobu vyčistiť.

Čl. XIV.
Cenník poplatkov a služieb
Cenník služieb
Poplatky sú určené podľa hrobových miest, ktoré je zabrané na povrchu. Poplatok nie je
ovplyvnený množstvom zomrelých uložených v hrobe. Poplatky za hrobové miesta sa platia
za dobu 10 rokov.
1. Poplatok za jedno hrob
6,64 €/ 10 rokov. Pre občanov z iných obcí 49,79 €/ 10rokov.
Poplatok za obnovu hrobového miesta 6,64 €/10 rokov. Pre občanov z iných obcí 49,79 €/
10rokov
2. Poplatok za dvoj hrob vedľa seba 13,28 €/ 10 rokov. Pre občanov z iných obcí 99,58€/10
rokov. Poplatok za obnovu hrobového miesta 13,28 €/10 rokov. Pre občanov z iných obcí
99,58 €/ 10 rokov.
3. Poplatok za troj hrob vedľa seba 19,92 €/10 rokov. Pre občanov z iných obcí 149,37 €/10
rokov. Poplatok za obnovu hrobového miesta 19,92 €/10 rokov. Pre občanov z iných obcí
149,37 €/ 10rokov
4. Poplatok za použitie chladiarenského zariadenia pre občanov Podvysokej je 3,32 €/deň, ako
i za každý započatý deň. Pre občanov z iných obcí je 8,30 €/deň.
5. Poplatok za poskytnutie miesta na výstavbu hrobky/ jedno hrob na dobu 10 rokov je 33,19
€ pre občanov z iných obcí 99,58 €/ 10 rokov. Poplatok za obnovu na dobu 10 rokov je 33,19
€ pre občanov z iných obcí 99,58 €/ 10 rokov.
6. Poplatok za poskytnutie miesta na výstavbu hrobky/ dvoj hrob na dobu 10 rokov je 66,39 €
pre občanov z iných obcí 199,16 €/10 rokov. Poplatok za obnovu na dobu 10 rokov je 66,39 €
pre občanov z iných obcí 199,16 €/10 rokov.
7. Poplatok a poskytnutie miesta na uloženie urny na dobu 10 rokov je 16,60 € alebo
predlženie nájomného vzťahu na uložení urny o rozmere maximálne 1,2 m² je 6,64 €/10 rokov
pre občanov z iných obcí 33,19 €/10 rokov.
8. Poplatok za použitie obradnej siene je pre občanov obce Podvysoká 0 € , pre občanov
z iných obcí 13,28 €.
9. Poplatok za spotrebu elektrickej energie, vody v čase konania obradu pre občanov obce
Podvysoká je 0 €, pre občanov z iných obcí 9,96 €.
10. Predaj betónových hrobových rámov pre občanov obce Podvysoká jedno hrob 165,97 €,
pre občanov z iných obcí
232,26 €.
11. Predaj betónových hrobových rámov pre občanov obce Podvysoká dvoj hrob 215,76 €, pre
občanov z iných obcí 282,15 €.
12. Žijúcim občanom, ktorí majú záujem o hrobové miesto a zakúpenie betónového hrobového
rámu na cintoríne v Podvysokej môžu najskôr po dožití 65 rokov. Pozostalým pre zosnulého
sa miesto poskytne a rám odpredá na požiadanie. V mimoriadnom prípade osamele žijúcej

osobe postihnutej smrteľne ťažkou nevyliečiteľnou chorobou môže obec poskytnúť hrobové
miesto aj pred dovŕšením stanoveného veku.Poplatok sa vyberá do konca príslušného roku v
hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo poštovou poukážkou. Poplatok za vstup
pohrebnej služby platí prevádzkovateľ pohrebnej služby do pokladne obecného úradu.

Čl. XV.
Pohrebná služba
1. Pohrebné služby na pohrebisku vykonávajú súkromné pohrebné služby, ktoré si
zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
2. Pohrebná služba, resp. obstarávateľ pohrebu je povinný kompletne zabezpečiť výkop
hrobu, uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu, zahrnutie
hrobu, úpravu miesta hrobu a okolitých dotknutých hrobov.
Čl. XVI.
Kontrola prevádzkového poriadku
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce (správca
pohrebiska, starosta, poslanci, hlavný kontrolór, orgány hygienickej služby a iné
splnomocnené orgány).
2. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin
podľa trestného zákona, je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/90 Zb.
o priestupkoch.
3. Prevádzkový poriadok je priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou
legislatívou na ochranu zdravia ľudí.
Čl. XVII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v
Podvysokej dňa 30.10.2019 uznesením č. 58/2019 a tvorí neoddeliteľnú súčasť
Všeobecne záväzného nariadenia o pohrebníctve.
2. Správca pohrebiska vyvesí tento Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Podvysoká na
vhodnom verejnosti prístupnom mieste.
3. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže
schváliť len Obecné zastupiteľstvo v Podvysokej.
4. Tento prevádzkový poriadok nadobúda právoplatnosť a účinnosť spolu so Všeobecne
záväzným nariadením č.3/2019 o pohrebníctve.

JUDr. Ján Opial
starosta obce

