Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Andrejová dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Andrejová dňa:.
VZN nadobúda účinnosť dňa:
Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“), a ustanovenia §19 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon
o pohrebníctve“) p r i j a l o,

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (ďalej len nariadenie)
Č. 3/2012
ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
na území obce ANDREJOVÁ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska v obci Andrejová (cintorín), ktorý
prevádzkuje obec prostredníctvom poverených zamestnancov obce Andrejová.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov,
obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku, na návštevníkov
pohrebiska a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU
Čl. 1
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) pochovávanie
b) správu a údržbu pohrebiska
c) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
e) prevádzkovanie a zapožičiavanie Domu smútku
f) zapožičiavanie náradia
g) informačné služby

Čl. 2
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
1. Výkopové práce súvisiace s pochovaním alebo exhumáciou je možno vykonať:
a) svojpomocne organizátorom pohrebu
b) podnikateľským subjektom
2. Miesto pre výkopové práce urči prevádzkovateľ cintorína po konzultácií
s obstarávateľom pohrebu.
3. Prevádzkovateľ cintorína preverí či vykopaný hrob splňuje podmienky pre uloženie
ľudských pozostatkov v súlade s § 22 zákona č. 470/2005 Z. z..
4. Obstarávateľ pohrebu zabezpečí po pochovaní odstránenie prebytočnej hliny a iného
materiálu z okolia hrobu.
Čl. 3
Pochovávanie
1. Pochovávanie je možno vykonať vo vyčlenených častiach pohrebiska (časť hrobov
s pomníkmi, časť s náhrobnými kameňmi). O tom, v ktorej časti pohrebiska má byť
pochované telo zosnulej osoby rozhoduje obstarávateľ pohrebu.
2. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín
od úmrtia. Rakva s telesnými pozostatkami mŕtveho sa ukladá v chladiacom zariadení
v Dome smútku. Premiestnenie do uvedeného zariadenia je potrebné uskutočniť
do 8 hodín po obhliadke mŕtveho.
3. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
uložením urny s popolom na pohrebisku.
4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej
do uplynutia tlecej doby, ktorá je 10 rokov.
5. Do jedného hrobu sa ukladajú len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred
uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských pozostatkov
a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev. Rakva uložená do hrobky musí byť
zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila
ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú podľa obstarávateľa pohrebu buď v urne
na pohrebisku.

Čl. 4
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť.
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije
alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu verejného zdravotníctva
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska
3. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 5
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
uloženie urny.
2. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest a situačný plán pohrebiska.
Na požiadanie umožní osobám plán k nahliadnutiu.
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA POHREBISKA
Čl. 1
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný.
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska.
b) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z. z.
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu,
e) udržiavať priestory a okolie Domu smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim
údržby a čistoty a vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia a sociálnych
zariadení. zodpovedá za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia,
sociálnych zariadení a ostatného príslušenstva.

Čl. 2
Zásobovanie pohrebiska vodou
1. Na pohrebisku (cintoríne) je zabezpečené zásobovanie vodou, ktoré slúži na polievanie
kvetov, prípadne na použitie pri stavebných prácach.
Čl. 2
Označenie hrobov
1. Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa prevádzkového
poriadku.
2. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého je
pomník, alebo drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta
bezprostredne po pochovaní.
Na pomníku alebo kríži musí byť uvedené:
a) meno a priezvisko zomrelého
b) dátum narodenia, dátum úmrtia

POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA
Čl. 1
Povinnosti návštevníkov
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,
zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri
pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Je zakázané správať sa hlučne,
odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich
príslušenstvo, ako aj ostatné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, používať alkohol alebo iné omamné látky.
Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko
zakazuje.
4. Odpad je možné ukladať len v zberných kontajneroch.
5. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách a kolieskových
korčuliach.
6. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami je možné len so súhlasom správcu pohrebiska .
7.
Čl. 2
Dom smútku
1. Organizátor pohrebu a návštevníci sa môžu zdržiavať v obradnej miestnosti Domu
smútku v dobe dohodnutej s prevádzkovateľom a v dobe potrebnej na uloženie rakvy
zomrelého do chladiarenského zariadenia.

2. Organizátor pohrebu zodpovedá po dobu užívania priestorov Domu smútku za škody
spôsobené na zariadení nedodržiavaním pokynov správcu.
3. V Dome smútku je zákaz fajčenia.
DOBA SPRISTUPNENÁ POHREBISKA VEREJNOSTI
Čl. 1
1. Pohrebisko je verejnosti sprístupnené.
2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.

SPÔSOB UKLADANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV,
PLÁN MIEST NA POCHOVÁVANIE
Čl. 1
1. K stavbe hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, k prestavbe alebo úprave už existujúcej
stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.
2. Pri stavbe alebo pri úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi správy pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.
Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
- pri hrobe najmenej 80 cm x 180 cm
- pri hrobke najmenej 90 cm x 180 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
d) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť 50 cm,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
f) vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu,
g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov,
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a osobu dieťaťa staršieho ako 10 rokov musí byť najmenej
1,6 m , pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m.
b) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min 1,2 m.
4. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu
vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál.

5. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu správy pohrebiska, alebo odnášať
z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku.
TLECIA DOBA
Čl. 1
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
2. Tlecia doba pre pohrebisko riadiace sa týmto prevádzkovým poriadkom je 10 rokov.
3. 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 rakvou bude najmenej 1 meter.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI
Čl. 1
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí na pohrebisku dostatok kontajnerov na odpad.
Vývoz odpadu z kontajnerov zabezpečí prevádzkovateľ zmluvne s firmou ktorá
zabezpečuje vývoz odpadu v obci.
2. Do kontajnerov sa nesmie ukladať stavebný odpad.
CENNÍK POPLATKOV A SLUŽIEB

1.

2.

4.

Poplatok za prenájom miesta za jednohrob na dobu 10 rokov
5,00 EUR
Poplatok za prenájom miesta za dvojhrob (pochovaný nad sebou)
na dobu 10 rokov
5,00 EUR
Poplatok za prenájom miesta za dvojhrob (pochovaný vedľa seba)
na dobu 10 rokov
5,0 EUR
Poplatok za obnovu miesta na ďalšie obdobie bude stanovené prevádzkovateľom
pohrebiska v naväznosti na aktuálne náklady.

Poplatok za použitie obradnej siene Domu smutku , chladiaceho zariadenia, vrátane
spotreby elektrickej energie a vody :
a) občania s trvalým pobytom
15,0 EUR/ deň
b) občania – rodáci
30,0 EUR/ deň
c) cudzí občania
100,0 EUR/ deň

ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by
ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí kvality
podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy
a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 zákona č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Čl. 2
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Andrejová sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Andrejovej dňa 27.01.2012
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Andrejovej.
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 01.02.2012

V Andrejovej: 27.01.2012

Mgr. Milana Gerženiová
starosta obce

