Obec Sebedražie

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015
Prevádzkový poriadok pohrebiska

Sebedražie
2015

Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a v zmysle § 18
ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
Článok I.
Rozsah platnosti a predmet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „VZN“)
upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Sebedražie.
2. Toto VZN
obsahuje identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska, rozsah služieb
poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním
dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku,
čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob
nakladania s odpadmi, vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, cenník služieb.
3. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona NR SR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákona o pohrebníctve“).
Článok II.
Základné pojmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pohrebiskom v obci je cintorín a urnový háj.
Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu na pohrebisku a uloženie spopolnených
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uložením do urny s popolom na pohrebisku.
Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený
s obradom.
Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu alebo miesto na uloženie
urny.
Nájomca hrobového miesta je osoba, s ktorým prevádzkovateľ pohrebiska uzatvoril nájomnú
zmluvu na prenájom hrobového miesta.
Exhumácia je vyňatie ľudských pozostatkov z hrobu.
Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
Služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby
spojené s údržbou hrobového miesta.
Článok III.
Prevádzkovateľ pohrebiska

1. Pohrebisko v k. ú. Sebedražie sa nachádza na pozemku parcela č. 3 a jeho súčasťou je stavba dom smútku s chladiacim zariadením na dočasné uloženie ľudských pozostatkov.
2. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Sebedražie (ďalej len „obec“), IČO 318 485, Hlavná
471/1, 972 05 Sebedražie.
.

Článok IV.
Rozsah služieb a činností na pohrebiskách
Obec na pohrebisku zabezpečuje a umožňuje tieto služby a činnosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

pohreb a pochovanie,
vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
vykonávanie exhumácie,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
správu pohrebiska,
údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku,
správu domu smútku s chladiacim zariadením,
zber a odvoz odpadu,
dodávku vody a elektriny.
Článok V.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) zabezpečovať údržbu prenajaté hrobové miesto na vlastné náklady,
d) dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu. Pod základným označením
hrobu sa rozumie uvedenie mena, priezviska a rok narodenia a úmrtia zomrelého na
epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríži osadenom do zeme v záhlaví hrobového
miesta.
e) písomne oznamovať obci všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových
miest,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu
k prostrediu pohrebiska alebo okolitým hrobom,
h) starať sa o osadenie pomníka tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité
hrobové miesta,
i) ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska t. j. do smetných nádob a
veľkoobjemových kontajnerov (okrem stavebného odpadu).
Článok VI.
Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a domu smútku
1. Obstarávateľ pohrebu a pohrebná služba majú právo použiť na pohreb zariadenie domu smútku
v nevyhnutnom rozsahu, pričom sú povinní riadiť sa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Náklady spojené s pohrebom hradí obstarávateľ pohrebu po dohode s ním vybranou pohrebnou
službou.
3. Na zriaďovanie hrobov a urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie
alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon).
4. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom stavba rozumie zriaďovanie hrobov, náhrobkov,
základovej konštrukcie ohraničujúcej hrob a urnových hrobov (ďalej len „stavba“).
5. Nájomca hrobového miesta je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom
mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.

6. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť situačným plánom
a prevádzkovým poriadkom pohrebiska, dodržiavať určené tvary a rozmery hrobových miest.
7. Základová konštrukcia hrobového miesta musí byť umiestnená v nezamŕzajúcej hĺbke alebo
dimenzovaná na nerovnomerné sadanie pôdy a musia byť navrhnuté so zreteľom na únosnosť
pôdy a
a) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi (pozdĺžne uličky) musia byť 0,4 m,
b) plocha hrobového miesta po úprave (svetlý vonkajší rozmer = šírka x dĺžka)
• jednohrob
1,1 m x 2,3 m,
• dvojhrob
2,3 m x 2,3 m,
• detský hrob pre dieťa od 3 rokov do 10 rokov
0,9 m x 1,6 m
0,9 m x 1,2 m,
• detský hrob pre dieťa mladšie ako 3 roky
• urna
0,5 m x 0,5 m.
8. Bez súhlasu prevádzkovateľ pohrebiska nie je prípustné odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.
9. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta.
10. Po skončení stavebných prác a prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať
alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta. Zvyškový stavebný materiál a zeminu
nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku, ani na iné miesta v areáli pohrebiska. Nepoužitý
zvyškový materiál a zeminu je povinný vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady.
11. Vysádzať stromy a umiestňovať lavičky možno len na základe písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ je oprávnený ich odstrániť, ak narušujú
prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta. Stromy a lavičky umiestnené bez
súhlasu prevádzkovateľa je nájomca povinný na výzvu prevádzkovateľa odstrániť na vlastné
náklady.
12. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.

Článok VII.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1.

2.
3.

Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov, najmä zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj
na pohrebisku, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.
Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami,
ktoré slúžia spoločným potrebám.
Na pohrebisku sa zakazuje:
a) chodiť po hrobových miestach,
b) odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad,
c) robiť hluk,
d) vodiť psov,
e) fajčiť,
f) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod ich
vplyvom,
g) jazdiť na bicykli, kolobežkách, kolieskových korčuliach,
h) poškodzovať hrobové miesto,
i) odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest,
j) akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska.

4.

Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu
a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

Článok VIII.
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1.
2.
3.
4.

Pohrebiská sú prístupné verejnosti počas celého roka a 24 hodín denne.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup
verejnosti na pohrebisko.
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
Do areálu pohrebiska je zákaz vstupu motorovým vozidlám s výnimkou
a) vozidiel zabezpečujúcich prevoz ľudských pozostatkov,
b) vozidiel zabezpečujúcich stavebné práce alebo iné obdobné činnosti.
Článok IX.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

1.
2.
3.

Ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobov, hrobiek alebo po kremácii do urnových hrobov.
Pochovávanie na pohrebisku môže vykonávať len pohrebná služba.
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) hĺbka prehĺbeného hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej
2,3 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,9 m,
c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi (pozdĺžne uličky) musia byť 0,4 m
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1 m, maximálne 1,2 m.

4.

Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu,
pokiaľ dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky a
ľudské ostatky ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude minimálne 1 m,
maximálne 1,2 m, pokiaľ dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu
(napr. epidémia).
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
Spopolnené pozostatky sa ukladajú v urne.
Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím
prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci pohrebnej služby.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Článok X.
Plán hrobových miest
Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.

Článok XI.
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je pre obec
Sebedražie najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
Článok XII.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska elektronicky.
2. Evidencia pohrebiska sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
- meno, 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 adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a
údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.
Článok XIII.
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
1.

Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá odpad z hrobového miesta do
zberných nádob na to určených pre pohrebisko.

2.

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú
vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené v platnom všeobecne
záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

3.

Za zber a odvoz komunálneho odpadu zodpovedá obec.

Článok XIV.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1.

2.

3.

Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko
na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska najmenej
jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah vykonania pohrebnej
služby v dome smútku a na pohrebisku.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prípadne ten kto robí výkopové práce je zodpovedný za
poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti, vzťahuje sa i na
poškodenie susedných náhrobkov.
Článok XV
Cenník nájomného a služieb za užívanie hrobového miesta a použitie domu smútku.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva
sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.
Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a vymeria
hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.
Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za
služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber
a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody a elektriny) podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1
tohto VZN.
Za užívanie domu smútku vyberá obec poplatok vo výške určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
Nájomné vyššie ako 40 eur môže zaplatiť nájomca najviac v štyroch splátkach najneskôr do
jedného roka od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Nájomné a poplatok sú príjmami rozpočtu obce.
Článok XVI.
Záverečné ustanovenia a účinnosť

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Sebedražie dňa 27. 3. 2015
uznesením č. 6/2015 bod C.
2. Schválením tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 3/2005 o poriadku pre pohrebiská
zo dňa 15. 12. 2005.
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska je verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku
a na obecnom úrade.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia.

Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce

Zverejnené:
Schválené:
Vyhlásené:

10. 03. 2015
27. 03. 2015
30. 03. 2015

Príloha č. 1
k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Cenník nájomného a služieb za užívanie hrobového miesta a použitie domu smútku.

Prepožičanie hrobového miesta:
a) jednohrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov
b) jednohrob pre dieťa mladšie ako 10 rokov
c) dvojhrob
d) uloženie urny

20 eur/10rokov,
10 eur/10 rokov,
40 eur/10 rokov,
10 eur/10 rokov.

Poskytovanie služieb v dome smútku:
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,
vykonanie smútočného obradu, príprava smútočnej siene
vrátane smútočnej relácie v MR

10 eur/1 pohreb

