PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
POHREBISKA A DOMU SMÚTKU NA ÚZEMÍ OBCE BRZOTÍN
Článok I.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku
Prevádzkovateľ: Obec Brzotín
Sídlo: Máriássyho námestie č. 167
IČO: 00594768

Článok II.
Účel
Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska ,
oprávnených osôb, poskytovateľov služieb súvisiacich s pohrebníctvom a návštevníkov
pohrebiska.

Článok. III.
Rozsah služieb poskytovaných správcom pohrebiska a domu smútku
Služby poskytované správcom pohrebiska:
- údržba zelene a drevín,
- technická údržba pohrebiska,
- údržba komunikácií,
- drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska,
- otváranie a zatváranie domu smútku podľa 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,

Článok IV.
Povinnosti správcu pohrebiska a domu smútku
1. Prevádzkovať pohrebisko 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 ods. 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 ods. 8 zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
5. Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
6. Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods.3 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
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7. Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
8. Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22. zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
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. Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
11. Umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej
služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a
pochovávania určeným správcom pohrebiska.
12. 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.
13. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy
pred pochovaním.
14. Písomne informovať nájomcu o :
- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak je známa jeho adresa, súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
15. 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
Brzotín.
16. Udržiavať priestory a okolie domu smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim údržby
a čistoty a vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia.
17. 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.
18. Zodpovedať za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia, ozvučenia.
19. Uzatvárať nájomné zmluvy o nájme hrobového miesta.

Článok V.
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
zabezpečí i vymeranie hrobového miesta.
4. 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.
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5. 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.
6. 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 hrobové miesto
7. 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.
8. V prípade nedodržania podmienok správcu pohrebiska je zhotoviteľ povinný odstrániť
nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady.

Článok VI.
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.

Článok VII.
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:
a) robiť hluk, výtržnosti,
b) fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet,
c) požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
d) odhadzovať odpadky mimo smetných nádob,
e) vodiť, alebo vpúšťať psov a iné zvieratá,
f) jazdiť na bicykli (je však možné ísť popri bicykli) a iných podobných prostriedkoch
g) telefonovať počas pohrebných obradov,
h) ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia cintorína, domu smútku,
i) zhadzovať náhrobné kamene,
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j) bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou,
popisovaním hanlivými nápismi a kresbami a pod.),
k) konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti,
l) deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
3. 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.

Článok VIII.
Vstup na pohrebisko
Pohrebisko je verejnosti prístupné počas celého roka.

Článok IX.
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 Brzotíne 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 pohrebiska, 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.
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Článok X.
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.

Článok XI.
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 kontajnerov, 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.

Článok XII.
Cenník poplatkov a služieb
1.
2.
3.
4.
5.

Prenájom domu smútku (obradná miestnosť )
Použitie chladiaceho zariadenia za každý i započatý deň
Ozvučenie
Katafalk
Prenájom hrobového miesta na dobu prvých 10rokov:
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob
6. Prenájom hrobového miesta na ďalších 10 rokov
- jednohrob
- dvojhrob
- trojhrob
7. Prenájom urnového miesta na prvých 10 rokov
8. Prenájom urnového miesta na ďalších 10 rokov
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6,70 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
16,60 €
33,20 €
49,80 €
10 €
20 €
30 €
8,30 €
5€

Článok XIII.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie služby podľa rozsahu
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom prepravy ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov, prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, plán pohrebných obradov a plán miest na pochovávanie vydaný prevádzkovateľom
pohrebiska.

Článok XIV.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Správca pohrebiska vyvesí tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území
obce Brzotín na vhodnom verejnosti prístupnom mieste.
2. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť spolu so Všeobecne záväzným nariadením
č.3/2013 o pohrebníctve.

V Brzotíne, dňa 11.3.2013

Pavol Gášpár
starosta obce
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