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VâEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

þ. 5
O VÝSTAVBE, SPRÁVE, ÚDRäBE A PREVÁDZKOVANÍ POHREBISKA - CINTORÍNSKY, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE SLOPNÁ
§1
Predmet úpravy
VZN þ.5 - prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Slopná (ćalej len
Äprevádzkový poriadok³) upravuje rozsah sluåieb, poskytovaných v dome smútku a na
pohrebisku, povinnosti prevádzkovateĐa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu
hrobového miesta, povinnosti návãtevníkov pohrebiska a cenník sluåieb.
§2
PrevádzkovateĐ domu smútku a pohrebiska
Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje obec Slopná (ćalej len ÄprevádzkovateĐ
pohrebiska³).
§3
Rozsah sluåieb poskytovaných v dome smútku
PrevádzkovateĐ poskytuje v dome smútku sluåby:
a) chladiace zariadenie na doþasné uloåenie Đudských pozostatkov,
b) obradnú sieĖ na vykonávanie smútoþných obradov (podĐa dohody s obstarávateĐom
pohrebu).
§4
Správa domu smútku
1) PrevádzkovateĐ zabezpeþuje:
a) správu domu smútku a funkþnosĢ chladiacich zariadení,
b) prevzatie Đudských pozostatkov alebo Đudských ostatkov, ak je úmrtie doloåené listom
o prehliadke mĚtveho a ãtatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide
v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného þinu, len s písomným
súhlasom orgánu þinného v trestnom konaní.
2) Dom smútku slúåi na:
a) uloåenie Đudských pozostatkov do þasu pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpeþí trvalé udråanie teploty v rozmedzí 0 oC aå 5 oC, ak doba od úmrtia do
pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyåaduje stav Đudských pozostatkov, tieto sa
uloåia do mraziaceho zariadenia, trvalé udråanie teploty niåãej ako ± 10 oC,
b) vykonávanie cirkevných a obþianskych smútoþných obradov.
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3) Cirkevné a obþianske smútoþné obrady zabezpeþuje obstarávateĐ pohrebu.
4) Obec odovzdá kĐúþe od domu smútku dohodnutému rodinnému prísluãníkovi
zosnulého, ktorý prevzatím kĐúþov preberá doþasnú zodpovednosĢ za zabezpeþenie
domu smútku. Rodine zosnulého ako aj iným blízkym osobám je týmto umoånený
prístup k zosnulému od þasu uloåenia telesných pozostatkov do priestorov domu
smútku aå do samotného vykonania pohrebu.
Dohodnutý rodinný prísluãník zabezpeþí do 24 hodín od konania pohrebu danie domu
smútku do pôvodného stavu / vrátane umytia chladiaceho zariadenia/ a odovzdanie
kĐúþov na Obecný úrad Slopná.
Po dohode s rodinnými prísluãníkmi môåe obec Slopná zabezpeþiĢ, danie domu
smútku do pôvodného stavu za úhradu 7 ¼ (210,88 Sk).
§5
Rozsah sluåieb poskytovaných v pohrebisku
PrevádzkovateĐ v pohrebisku poskytuje sluåby:
a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonávanie exhumácie,
d) správu a údråbu pohrebiska,
e) správu a údråbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
h) dodávku vody.
§6
Uåívanie hrobového miesta
1) PrevádzkovateĐ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloåenie Đudských
pozostatkov.
2) ObstarávateĐ pohrebu je povinný poåiadaĢ prevádzkovateĐa o uzatvorenie nájomnej
zmluvy na uåívanie hrobového miesta.
3) PrevádzkovateĐ je povinný s obstarávateĐom pohrebu, ako nájomcom spísaĢ zmluvu
o nájme uåívania hrobového miesta (ćalej len Änájomná zmluva³) na dobu neurþitú;
nesmie byĢ vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dĖa uloåenia Đudských
pozostatkov do hrobu.
4) Po predloåení platnej nájomnej zmluvy obstarávateĐom pohrebu prevádzkovateĐ urþí
a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na
pochovávanie.
5) HĎbka hrobu na ukladanie Đudských pozostatkov pre dospelú osobu a dieĢa starãie ako
10 rokov musí byĢ najmenej 1,6 m; a dieĢa mladãie ako 10 rokov 1,2 m. Rakva
s Đudskými pozostatkami musí byĢ po uloåení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výãke minimálne 1,2 m. Boþné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byĢ
najmenej 0,3 m.
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6) Za doþasné uåívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateĐovi nájomné
a úhrady za sluåby (správa a údråba pohrebiska, správa a údråba komunikácie a zelene
v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody) poskytované
s uåívaním hrobového miesta za:
a) jeden hrob, detský hrob (t.j. jedno hrobové miesto) je nájom vo výãke 1 ¼ (30,13 Sk)
za obdobie 1 kalendárneho roka pre zosnulého ktorý bol v obci za åivota prihlásený na
trvalom, resp. prechodnom pobyte. Pre zosnulého z inej obce je nájomné 10- násobné.
b) dvojhrob, hrobka (t.j. dve hrobové miesta) je nájom je vo výãke 2 ¼ (60,25Sk) za
obdobie 1 kalendárneho roka pre zosnulého, ktorý bol v obci za åivota prihlásený na
trvalom, resp. prechodnom pobyte a na kaådé ćaĐãie miesto sa nájom zvyãuje + 1 ¼
(30,13 Sk) /rok). Pre zosnulého z inej obce je nájomné 10- násobné.
c) uloåenie urny na vyhradenom mieste domu smútku je nájom vo výãke 2 ¼ (60,25Sk)
za obdobie 1 kalendárneho roka pre zosnulého ktorý bol v obci za åivota prihlásený na
trvalom, resp. prechodnom pobyte. Pre zosnulého z inej obce je nájomné 10- násobné.
Nájomné sa uhrádza podĐa nájomnej zmluvy na 10 rokov dopredu.
§7
Povinnosti prevádzkovateĐa domu smútku a pohrebiska
PrevádzkovateĐ domu smútku a pohrebiska je povinný:
1) ZabezpeþovaĢ schodnosĢ a zjazdnosĢ komunikácie pred domom smútku a chodníkov
v pohrebisku.
2) Pred smútoþným obradom pripraviĢ smútoþnú obradnú sieĖ v dome smútku.
3) Doþasne uloåiĢ Đudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku.
4) Dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávaĢ pri ich þistení a po kaådom uloåení
Đudských pozostatkov.
5) VykonávaĢ upratovanie vãetkých priestorov v dome smútku po kaådom smútoþnom
obrade.
6) ZabezpeþiĢ údråbu a udråiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta. VysádzaĢ a udråiavaĢ dreviny na pohrebisku a v prípade potreby
ich spílenia zabezpeþí spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
7) StaraĢ sa o dôstojnosĢ hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného
kultúrneho a spoloþenského åivota v prípade, åe o takéto hroby sa nemá kto staraĢ.
8) UpozorniĢ nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúãajú dôstojnosĢ
pohrebiska.
9) DohliadaĢ na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to urþenej.
10) DodråiavaĢ základné hygienické podmienky, bezpeþnosĢ a ochranu zdravia pri práci
pri prevádzkovaní domu smútku a pohrebiska v súlade s prísluãnými platnými
právnymi predpismi.
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11) Osoby vykonávajúce þinnosti súvisiace so zabezpeþovaním prevádzky domu smútku
a pohrebiska sú povinné pouåívaĢ osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné
citlivo a sluãne sa správaĢ k blízkym osobám mĚtveho a ostatným osobám.
12) ViesĢ evidenciu pohrebiska v zaviazanej knihe, ktorá obsahuje osobné údaje osoby,
ktorej Đudské ostatky sú v hrobovom mieste uloåené, osobné údaje nájomcu
hrobového miesta a údaje stanovené v § 21 zákona þ. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a
o zmene a doplnení zákona þ. 455/1991 Zb. o åivnostenskom podnikaní (åivnostenský
zákon) v znení neskorãích predpisov. Nové skutoþnosti a zmeny údajov vedených
v evidencii je prevádzkovateĐ pohrebiska povinný zapísaĢ do 10 dní odo dĖa
oznámenia skutoþnosti.
13) Písomne informovaĢ nájomcu hrobového miesta o skutoþnosti, åe uplynie lehota, za
ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu doruþiĢ najmenej 5 mesiacov pred
uplynutím lehoty, za ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo
sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli pohrebiska.
§8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady udråiavaĢ prenajaté hrobové
miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta.
2) Nájomca je povinný ohlásiĢ práce na cintoríne ± ako vytváranie náhrobkov, pomníkov
a pod. priþom prevádzkovateĐ pri miestnej obhliadke urþí podmienky pre realizáciu
stavby /povolené rozmery, rozmery medzihrobia a pod./ Na obhliadke sa vyhotoví
zápis a aå potom je moåné realizovaĢ stavbu. Za nedodråania dohodnutých podmienok
prevádzkovateĐ vyrúbi sankciu vo výãke 66,40 ¼ (2 000,-Sk). Pri obzvláãĢ závaånom
poruãení ktoré by malo za následok sĢaåený prístup k iným hrobom, vyboþenie zo
zoraćovacieho plánu a podobne môåe daĢ prenajímateĐ stavbu náhrobku odstrániĢ na
náklad nájomcu a trvaĢ na realizácii podĐa dohodnutého ohlásenia.
3) Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný uloåiĢ do zbernej nádoby na to
urþenej.
4) Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:
a) vysádzaĢ stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu
prevádzkovateĐa pohrebiska,
b) umiestĖovaĢ laviþky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateĐa
pohrebiska,
c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateĐa pohrebiska,
d) fajþiĢ na pohrebisku,
e) odhadzovaĢ odpadky mimo zberných nádob na to urþených,
f) vodiĢ psov na pohrebisko,
g) robiĢ hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovaĢ do iného hrobového miesta,
i) vstup deĢom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby,
j) je povinný platiĢ nájomné a úhrady za sluåby poskytované s uåívaním hrobového
miesta.
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§9
Povinnosti návãtevníkov pohrebiska
1) Návãtevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku a v dome smútku správaĢ sa spôsobom, ktorý nenaruãuje pietu
a dôstojnosĢ miesta,
b) dbaĢ o poriadok, þistotu a starostlivo zaobchádzaĢ so zariadeniami, ktoré slúåia
verejnému záujmu.
2) Návãtevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateĐa pohrebiska,
b) fajþiĢ na pohrebisku,
c) odhadzovaĢ odpadky mimo zberných nádob na to urþených,
d) vodiĢ psov na pohrebisko,
e) robiĢ hluk na pohrebisku,
f) neoprávnene zasahovaĢ do iného hrobového miesta.
§ 10
Prístup pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.
§ 11
Spôsob ukladania Đudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1) Pochováva sa uloåením Đudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2) ďudské pozostatky a Đudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska urþenom prevádzkovateĐom
pohrebiska.
4) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonáva prevádzkovateĐ pohrebiska
alebo prevádzkovateĐ pohrebnej sluåby, ktorí sú povinní zabezpeþiĢ bezpeþnostné
a hygienické podmienky.
5) ďudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do kaådého hrobu, ak dôleåitý
vãeobecný záujem nevyåaduje uloåenie do spoloþného hrobu. Ćalãie Đudské
pozostatky sa môåu do toho istého hrobu uloåiĢ, ak je ich moåné umiestniĢ nad úroveĖ
naposledy pochovaných Đudských ostatkov a vrstva uĐahnutej zeminy nad rakvou
bude najmenej 1 m.
6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateĐa pohrebiska a tvorí
neoddeliteĐnú súþasĢ tohto prevádzkového poriadku.
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§ 12
DĎåka tlecej doby
ďudské ostatky musia byĢ uloåené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
musí trvaĢ najmenej 10 rokov odo dĖa uloåenia Đudských pozostatkov do hrobu.
§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci hrobového miesta a návãtevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového
miesta do zberných nádob na to urþených na pohrebisku.
2) PrevádzkovateĐ pohrebiska zabezpeþuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu,
ktorú vyváåa pravidelne podĐa potreby osoba oprávnená nakladaĢ s odpadmi podĐa
zákona þ. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorãích predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú
upravené vo vãeobecne záväznom nariadení obce Slopná. Za zber, odvoz
komunálneho odpadu a udråiavanie þistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá správca
pohrebiska.
§ 14
Cenník sluåieb
1) Za poskytovanie sluåieb v dome smútku prevádzkovateĐ urþuje ceny:
a) uloåenie Đudských pozostatkov a pouåitie chladiaceho zariadenia do zákonnej lehoty
pochovania (prechodné uloåenie zomrelých v chladiacom zariadení za kaådý zapoþatý
deĖ, t.j. za 24 hodín)
- pre zosnulého ktorý bol v obci ku dĖu úmrtia prihlásený na trvalý pobyt - bezplatne,
- pre zosnulého z inej obce
± 8 ¼ (241,01Sk)
b) vykonávanie smútoþného obradu v obradnej sieni
- pre zosnulého ktorý bol v obci ku dĖu úmrtia prihlásený na trvalý pobyt - bezplatne,
- pre zosnulého z inej obce
± 8 ¼ (241,01Sk)
2) Za poskytovanie sluåieb na pohrebisku prevádzkovateĐ urþuje ceny:
- len kopanie hrobu pre uloåenie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytoþnej zeminy) ±
Výkop hrobu jednoduchý :
letné obdobie (od 16.3. do 14.11.) - 100¼ (3.012,60Sk)
(205 x 80 x180)
zimné obdobie (od 15.11.do 15.3.) - 120¼ (3.615,12Sk)
Výkop hrobu prehĎbený :
letné obdobie (od 16.3. do 14.11.) - 120¼ (3.615,12Sk)
(205 x 80 x200)
zimné obdobie (od 15.11. do 15.3.) - 135¼ (4.067,01Sk)
Detský hrob jednoduchý : letné obdobie (od 16.3. do 14.11.) - 70¼ (2.108,82Sk)
(120 x 70 x120)
zimné obdobie (od 15.11. do 15.3.) - 90¼ (2.711,34Sk),
ktoré budú zálohovo uhradené Obci Slopná, ktorý zabezpeþí vyããie uvedené úkony.
Cena za výkop je ako maximálna bez ohĐadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop
prevádza.
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§ 15
Závereþné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Povaåská
Bystrica rozhodnutím þ. A/2007/1825 zo dĖa 16.08.2007
Na tomto Prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Slopná sa uznieslo
Obecné zastupiteĐstvo v Slopnej a to dĖa 14. 12. 2008
Upravované ceny sú prepoþítané konverzným kurzom 1¼ = 30,1260 Sk.
V Slopnej dĖa 28. 11. 2008

............................
Ing. âtefan Hrenák
starosta obce Slopná

