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Obecné zastupiteľstvo v Strekove v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva
pre svoj územný obvod tento

prevádzkový

poriadok

p o h r e b i s k a.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1) Obec má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území na pozemku parc.č.
784/1 „C“ parc. protokolu, s domom smútku na pozemku parc.č. 785/2 so súpisným číslom
975, ktorý je vybavený potrebným chladiarenským zariadením a urnovou stenou.
2) Prevádzku pohrebiska zabezpečuje Obec Strekov, Blatná 1036, 941 37
Strekov, IČO: 00 309 273, prostredníctvom určeného správcu s odbornou spôsobilosťou.
3) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
- správu a údržbu pohrebiska,
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Čl. II.
Základné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné
na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania
zariadení pohrebiska a obradnej siene,
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
g) dĺžku tlecej doby,
h) spôsob nakladania s odpadmi,
i) cenník služieb.
a) Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovateľ na pohrebisku zabezpečuje služby:
- prepožičiavanie priestorov domu smútku vrátane jeho zariadenia,
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
- vedenie príslušnej evidencii pohrebiska.
2) Pohrebné služby, ktoré vykonáva pohrebná služba na základe živnosti a v
súčinnosti s prevádzkovateľom pohrebiska zahŕňa najmä:
- výkopové práce súvisiace s pochovaním alebo exhumáciou,
- pochovávanie,
- vykonávanie exhumácie,
- predaj rakiev a smútočných potrieb,
- úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
- prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
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3) Zriaďovanie hrobov (výstavba náhrobných pomníkov), hrobiek, urnových hrobov
a výstavbu chodníkov pred hrobom a vedľa hrobu zabezpečujú fyzické osoby, resp. právnické
osoby na základe živnosti a v súčinnosti s prevádzkovateľom pohrebiska.
b) Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb
vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené
v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť predpísanú evidenciu pohrebiska,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzatváraní rakvy pred pochovaním,
e) 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,
f) písomne informovať nájomcu o
- skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak je mu známa adresa,
súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
g) 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 Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, na základe takéhoto postupu
upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
c) Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a je viazané na
akt pohrebu.
2) 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, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby na pohrebisku.
3) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak
je dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom
pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu.
5) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať riadnu údržbu hrobového
miesta, pokosiť zeleň, udržiavať čistotu a poriadok v bezprostrednej blízkosti hrobového
miesta. Nájomca je taktiež povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
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d) Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Pohrebisko – cintorín je pietnym a sakrálnym miestom.
2) Nájomcovia prepožičaných hrobových miest, návštevníci, fyzické aj právnické
osoby poskytujúce pohrebné a iné služby, ako aj všetci ostatní, ktorí vstupujú na pohrebisko
sa s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulým musia správať dôstojne a pietne,
udržiavať čistotu a poriadok.
e) Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1) Pohrebisko v obci je prístupné verejnosti:
- v období od 16. apríla do 15. októbra denne od 7.00 hod. do 20.00 hodiny,
- v období od 16. októbra do 15. apríla denne od 8.00 hod. do 18.00 hodiny.
f) Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- rozmery hrobového miesta sú: jednohrob: 1 x 2 m, dvojhrob: 2 x 2 m,
v prípade urny 0.5 x 0.5 m,
- hĺbka hrobu 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 spodnej vody,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť minimálne 0,3 m,
cestičky medzi radmi hrobov a hrobiek najmenej 0,6 m, po každých štyroch
radoch hrobov a hrobiek cesta o šírke 1,3 m,
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
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 m.
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred
hlodavcami.
5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
- orgánov v trestnom konaní,
- obstarávateľa pohrebu,
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom
pohrebu bola obec.
6) Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
- posudok Úradu verejného zdravotníctva, resp. Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské
pozostatky uložené.
7) Náklady na exhumáciu uhradí ten kto o ňu požiadal.
8) Plán miest na pochovávanie je prílohou tohto prevádzkového poriadku.
1)

Obec Strekov – Prevádzkový poriadok pohrebiska

Strana 4

g) Dĺžka tlecej doby
1)
Tlecia doba bola určená na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu
okresného hygienika pri zriadení cintorína v obci Strekov. Pre pohrebisko v obci je stanovená
dĺžka tlecej doby 10 rokov.
h) Spôsob nakladania s odpadmi
1) Prevádzkovateľ pohrebiska v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení
zabezpečí na pohrebisku rozmiestnenie nádob na triedenie a ukladanie odpadu, ktorý vzniká
na pohrebisku a v potrebných intervaloch zabezpečí jeho likvidáciu predpísaným spôsobom.
2) Návštevníci pohrebiska sú povinní vzniknutý odpad na pohrebisku ukladať do
pripravených nádob. Na iné miesta je ukladanie odpadu zakázané.
3) Drobný stavebný odpad každý producent musí odviesť z pohrebiska na najbližšiu
skládku odpadov.
i) Cenník služieb
1) Cenník služieb na miestnom pohrebisku určuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku v obci za úplatu tieto služby:
a) prepožičiavanie priestorov domu smútku vrátane jeho zariadenia
(chladiarenské zariadenie, katafalk, vlajky, svietniky, ozvučenie): 4,50 EUR
b) prenájom hrobového miesta pre hrob, hrobku na 10 rokov
: 10,00 EUR
c) prenájom hrobového miesta pre urnový hrob na 10 rokov
: 10,00 EUR
d) za povolenie na vybudovanie pomníka
: 20,00 EUR
e) prenájom schránky v urnovej stene na 1 rok
: 10,00 EUR

Čl. III.
Kontrola a sankcie
Dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska v Strekove vykonáva
v súlade s § 29 zákona č. 470/2005 Z.z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových
Zámkoch.
Čl. IV.
Všeobecné ustanovenia
Na základe miestnych zvykov plán postupu pochovávania je nasledovný:
Pozostalí sú povinní:
- zahlásiť správcovi pohrebiska potrebu uloženia mŕtveho v Dome smútku,
- zahlásiť na Obecnom úrade potrebu pochovania, u správcu pohrebiska si
vybrať hrobové miesto podľa Plánu miest na pochovávanie,
- vybaviť si doklady zosnulého u matrikárky, od lekára( príp. z nemocnice),
- dojednať prípadnú komplexnú prípravu občianskeho obradu a priebeh
pohrebného obradu. Kresťanský pohreb dojednať s miestnym farárom
alebo inými zástupcami cirkvi,
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-

zabezpečiť výkop hrobu a uloženie rakvy do hrobu organizáciou
oprávnenou poskytovať tieto služby(prípadne cez príbuzných).

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto prevádzkovom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Strekove dňa
00.00.2015, uznesením číslo ..../....2015.
2) Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Strekov nadobúda účinnosť dňom
00.00.2015.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší VZN č. 1/2011
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Strekov, schválený uznesením č. 59/20102011 zo dňa
20. októbra 2011.

Ján T é g l á s
starosta obce
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