VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Nededza
č. 4/2012,
ktorým sa schvaľuje

Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Nededza

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f), g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
§ 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie obce Nededza č. 4/2012, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Nededza,

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Nededza, ul. Hlavná č. 1, 013 02 Nededza,
IČO: 00321516

Článok 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 pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to
zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aby aj boli dodržané zdravotné a právne
predpisy.

Článok 2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku
nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Nededza.

Článok 3
§1
Základné pojmy
Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:
a) ľudské pozostatky je mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na
pohrebisku
d) verejné pohrebisko (ďalej len „pohrebisko“) je cintorín,
e) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny,
f) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu

§2
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované.
2. S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia a verejného poriadku.
3. Zakázané je:
a) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni
od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení,
b) pochovávať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku,
c) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý
sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.

§3
1. Iné ľudské pozostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako
aj časti tela, alebo orgánov odňaté živým alebo mŕtvym osobám a iný materiál
ľudského pôvodu, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne, alebo
výučbove účely sa pochovajú a to len v prípade, ak neexistuje podozrenie
z trestného činu.
2. Ak o to rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada,
umožní sa jeho pochovanie.
3. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila
totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia pochovanie zabezpečí obec ak
došlo k úmrtiu na území obce. V prípade, že nie je známe miesto úmrtia,
pochovanie zabezpečí obec, ak sa ľudské pozostatky našli v katastrálnom území
obce. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila nemožno spopolniť.
4. 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. Ľudské pozostatky uložené
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, ak chladiace
zariadenie zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0oC do 5oC, ak doba od

zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho do pochovania
presiahne 14 dní alebo ak si to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, musia sa
ukladať do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej
ako - 10oC.
5. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca obec je podľa odst. 3 povinná bezodkladne
oznámiť úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo príslušnej
diplomatickej misii, alebo Konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy
príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia
z Ministerstva zahraničných vecí SR alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo
z Konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom oznámenie
o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na
území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať.

Článok 4
Prevádzkový poriadok pohrebiska
a) Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Nededza prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby / viď príloha VZ N /, ktorá sa:
- stará o poriadok v Dome smútku, otvára a zatvára ho podľa potreby, sprístupní
jeho priestory pozostalým
- umožní uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpečuje trvale udržiavanie teploty v rozmedzí 0oC až 5oC
- umožní prístup pozostalým a verejnosti na WC, k pitnej vode a umožní prístup
pohrebnej službe do miestnosti na prezliekanie a odkladanie náradia
- dohliada na čistotu Domu smútku, čistenie, údržbu a dezinfekciu chladiaceho
boxu, ktorý v Dome smútku zabezpečí na svoje náklady firma, ktorá uskutočňuje
pohrebné služby na základe objednávky pozostalých.
- zodpovedá za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia a ozvučenia.
- vymeriava miesta hrobov, upozorňuje rodinných príslušníkov na tie hroby, ktoré
narúšajú dôstojnosť cintorína a vyžadujú odstránenia závad ( opravu betónových
rámov a náhrobných kameňov, kosenie buriny a čistenie okolo hrobu ).
- zabezpečí pristavenie a pravidelný odvoz kontajnera na odkladanie vencov,
suchých kvetov, kahancov a dbá, aby sa nevytvárali nepovolené skládky odpadu
- umožní nájomcom prístup ku pitnej vode na pohrebisku
- zdrží sa v styku s pozostalým necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožní účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu
- umožní trvalý prístup na pohrebisko
- umožní uloženie ľudských pozostatkov na pohrebisku najmenej počas tlecej doby,
ktorá je podľa zloženia pôdy najmenej l0 rokov.
- informuje nájomcu, o uplynutí lehoty na ktorú bolo zaplatené nájomné
- ľudské pozostatky ukladá do hrobu jednotlivo pokiaľ všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu
- vedie evidenciu hrobových miest
- zašle nájomcovi návrh nájomnej zmluvy
- zachová doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta, ak sú
podmienky užívania hrobového miesta splnené a oprávnená osoba alebo osoby sú
známe
- prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky len ak je úmrtie doložené:

a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí, vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho
b) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov
- prevezme ľudské pozostatky v súvislosti s úmrtím o podozrení zo spáchania
trestného činu, len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní
- zabezpečí ochranu osobných údajov zomrelých v zmysle osobitného predpisu
- vyžiada posudok Úradu verejného zdravotníctva v prípade ak zistí, že ľudské
ostatky nie sú po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté a tleciu dobu treba
primerane predĺžiť.

Obec Nededza – prevádzkovateľ pohrebiska umožní pozostalým zabezpečenie niektorých
úkonov a služieb prostredníctvom pohrebnej služby.
Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:
a) predaj rakiev a smútočných potrieb
b) úpravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
d) iné činnosti súvisiace s pohrebom
e) výkop hrobu, uloženie rakvy a zásyp zeminou
f) exhumácia

Článok 5
Ukladanie ľudských pozostatkov

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,
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m.
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min. 1,2 m
2. Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia
tlecej doby. Tlecia doba pohrebiska je 10 rokov.
3. Do jedného hrobu sa ukladajú zosnulí spravidla po jednom, prípadne po dvoch nad
sebou do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby je možné uložiť do toho istého
hrobu pozostatky, ak je možné ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ostatkov a vrstva zeminy nad ich rakvou je najmenej jeden meter.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená
do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená
tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Článok 6
Exhumácia

1.Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
- orgánov činných v trestnom konaní
- obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby
- obce, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec
2.Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok úradu verejného zdravotníctva
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde sú ľudské ostatky
uložené
3.Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu žiadal.

Článok 7
Užívanie hrobového miesta a evidencia pohrebiska
1.Hrobové miesto je miesto na pohrebisku za účelom vybudovania hrobu
2.Právo užínať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
10 – tich rokov, nesmie byť vypovedaná skôr ako je stanovená tlecia doba pre dané
pohrebisko
3.Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na dané miesto
majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási prvý.
4.Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest i situačný plán pohrebiska,
na požiadanie umožní osobám javiacim záujem o hrobové miesto, k nahliadnutiu.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta
okrem prípadov, kde je potrebné bezodkladnej zaistiť bezpečné prevádzkovanie
pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný bezodkladne informovať nájomcu. Nájomca je povinný na vlastné
náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie.
6. Evidencia hrobových miest obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo
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 bol nakazený nebezpečnou chorobou
e) meno, priezvisko adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájmu, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu ak ide o právnickú osobu
f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
7. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal

b) zrušenie pohrebiska
c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamäti hodnosť
obce, alebo či ide o vojnový hrob
8. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje evidenciou správcu pohrebiska ,
preukázaním sa zmluvou o nájme hrobového miesta alebo potvrdením o zaplatení
nájmu za hrobové miesto.

Článok 8
Poplatky za pohrebné služby
Za prepožičanie hrobového miesta na cintoríne sa stanovujú tieto ceny:
a) na prvých 10 rokov:
občania s trvalým pobytom v obci Nededza
- detský hrob
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob

3,31 €
6,63 €
13,27 €
16,59 €

občania bez trvalého pobytu v obci Nededza (rodáci a ich rodinní príslušníci)
- detský hrob
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob

33,1 €
66,3 €
132,7 €
165,9 €

( nové hrobové miesto )
( nové hrobové miesto )
( nové hrobové miesto )
(nové hrobové miesto )

b) obnova už prenajatého miesta po uplynutí predchádzajúceho prenájmu na
ďalších 10 rokov:
občania s trvalým pobytom v obci Nededza
- detský hrob
6,63 €
- jednohrob
13,27 €
- dvojhrob
26,55 €
- trojhrob
33,19 €

občania bez trvalého pobytu v obci Nededza (rodáci a ich rodinní príslušníci)
- detský hrob
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob

66,3 €
132,7 €
265,5 €
331,9 €

c) hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce, sa za
prenájom cena neplatí.

Článok 9
Výpoveď nájomnej zmluvy
1.Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a) záväzné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
miesta na ďalšiu dobu
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 odseku 1 písm. a/ a b/ musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na
vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové
hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom:
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.
1 písm. c a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa odkedy
nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do
jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu ak ho v tejto lehote neodstráni po uplynutí
výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
6. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l písm. c
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa odkedy nebolo zaplatené
nájomné. Prevádzkovateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste
s označením, že ide o 5 ročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. 4 musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Článok 10
Povinnosti nájomcu pri údržbe o prenajaté miesto

1. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.
2. Nepovolené zásahy budú odstránené na náklady porušovateľa.
3. Stromy a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písomným súhlasom

Článok 11
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v letnom i zimnom období.

2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup na pohrebisko.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

Článok 12
Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,
zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zosnulých, dôstojnosť obradov, alebo
ktorým by urážali pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne,
odhadzovať odpadky mimo miest na to určených a poškodzovať hroby a ich
príslušenstvo, ako i iné zariadenia pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska zakazuje fajčiť a požívať alkohol alebo iné omamné látky.
Osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok sa vstup na pohrebisko
zakazuje.
4. Odpad je možné odkladať len na miestach alebo v nádobách na to určených
prevádzkou pohrebiska.
5. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboerdoch
a kolieskových korčuliach.
6. Vstupovať na pohrebisko s motorovým vozidlom alebo iným dopravným
prostriedkom s výnimkou bicyklov a invalidných vozíkov je možné len so súhlasom
správcu pohrebiska a po vyznačených komunikáciach.
7. Svietidlá ako sviečky a lampáše možno na pohrebisku zapaľovať len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti požiaru.

Článok 13
Stavby na pohrebisku

Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
Pri vyhotovení stavby musí sa stavebník riadiť úpravami prevádzkovateľa pohrebiska
najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery.
Zásady pri budovaní rámov hrobov:
- výška obruby hrobov môže byť max. 50 cm v závislosti od terénu
- vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 120 cm, pre dvojhroby 240 cm
- výnimku môže udeliť správca pohrebisk
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu
vyčistiť a odstrániť stavebný materiál
Je zakázané odstraňovať stavby z pohrebiska bez súhlasu správcu pohrebiska, alebo
odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku,
upravovať ich rozmery bez súhlasu správcu pohrebiska.

Článok 14
Záverečné ustanovenie

VZN č. 4/2012. Prevádzkový poriadok pohrebiska:
a) ruší VZN Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby zo
dňa 8.11.2007 a Dodatok v VZN, ktorým sa vydáva: Poriadok pre pohrebisko
a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
b) návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 23.10.2012
c) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nededzi dňa : 19.11.2012
d) VZN nadobúda účinnosť dňa: 10.12.2012
Tento prevádzkový poriadok je verejnosti prístupný na verejnej tabuli na cintoríne.

V Nededzi dňa 21.11.2012

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

