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Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči na základe §6 a §11 a v zmysle §4 ods.3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v súlade so zákonom
č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie obce Horná Súča toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÁ SÚČA
O POHREBNÍCTVE č. 4 / 2007
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejno-technických zariadení určených k pietnemu
pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov vyžaduje, aby pohrebiská a urnové háje boli udržiavané
v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa súčasne dodržiavali všetky záväzné predpisy.
Článok 2
Rozsah platnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky pohrebiská a dom nádeje v obci Horná Súča.
Článok 3
Základné pojmy
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na
vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
e) verejné pohrebisko (ďalej len „pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka, a vsypová lúka,
f) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny.
g) Jednohrob je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 110 x 245 cm do ktorého sa pochováva
v dvoch hĺbkach, 1,7 m a 2,1 m, celkovo sú v jednohrobe 2 HM (hrobové miesta)
h) Dvojhrob je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 210 x 245 cm do ktorého sa pochováva
v dvoch hĺbkach, 1,7 m a 2,1 m, celkovo sú v dvojhrobe 4 HM (hrobové miesta)
i) Trojhrob je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 310 x 245 cm do ktorého sa pochováva
v dvoch hĺbkach, 1,7 m a 2,1 m, celkovo je v trojhrobe 6 HM (hrobových miest)
j) Jednokrypta je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 110 x 245 cm do ktorého sa ukladajú
pozostatky do vymurovaných krýpt v dvoch hĺbkach, 1,7 m a 2,1 m celkovo sú v jednokrypte 2 HM (hrobové miesta)
k) Dvojkrypta je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 210 x 245 cm do ktorého sa ukladajú
pozostatky do vymurovaných krýpt v dvoch hĺbkach, 1,7 m a 2,1 m, celkovo sú v dvojkrypte 4 HM (hrobové miesta)
l) Detský hrob pre dieťa do 6 rokov je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 80 x 140 cm do
ktorého sa pochováva v hĺbke 1,6 m, detský hrob pre dieťa do 6 rokov tvorí 1 HM (hrobové miesto)
m) Detský hrob pre dieťa do 14 rokov je hrobové miesto na pohrebisku vrátane príslušenstva o rozmeroch 90 x 200 cm do
ktorého sa pochováva v hĺbke, 1,6 m, detský hrob pre dieťa do 14 rokov tvorí 1 HM (hrobové miesto)
Článok 4
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
1) Ľudské pozostatky musia byť pochované.
2) S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia
alebo verejného poriadku.
3) Zakázané je vykonávať činnosti uvedené v §3 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
4) S inými ľudskými pozostatkami, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako aj časti tela alebo orgánov
odňaté živým alebo mŕtvym osobám a iný materiál ľudského pôvodu, sa zaobchádza podľa §4 zákona č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve.
5) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od
zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie
zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa
nezistila, nemožno spopolniť.
6) 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
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v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v §8 odst. 3 písm. h)
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať
za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
7) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná podľa odseku 4 bezodkladne ohlásiť jej úmrtie Ministerstvu
zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého
bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorej bol mŕtvy štátnym
príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území
Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.
Článok 5
Prevádzkovanie pohrebnej služby
1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou.
2) Náplň činnosti, podmienky prevádzkovania, povinnosti a iné náležitosti s činnosťou pohrebnej služby sú stanovené v §7
a §8 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Článok 6
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1) Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov sa uskutočňuje v zmysle §9 a §10 zákona č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve.
Článok 7
Zriadenie pohrebísk
1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území, alebo zabezpečiť pochovanie na pohrebisku v inej
obci.
2) Obec prevádzkuje pohrebisko sama, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska - správcu pohrebísk a domu
nádeje.
3) Povinnosti správcu pohrebísk a domu nádeje upravuje „Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu nádeje v obci Horná
Súča“ a ak je správa pohrebísk zabezpečovaná na základe podpísanej zmluvy, sú súčasťou obsahu platnej zmluvy.
4) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
5) Ak má pohrebisko vybudovaný dom nádeje, musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov.
6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „úrad“) má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie
dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane zdravia.
7) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hájov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo
ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku
a ich akúkoľvek úpravu je potrebný písomný súhlas správcu pohrebísk a domu nádeje.
Článok 8
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Článok 9
Prevádzkový poriadok pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu a úradu.
3) Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
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d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti
tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je taká úprava potrebná,
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.
4) Ak pohrebisko prevádzkuje obec prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, informácie o tejto skutočnosti sa
uvedú v prevádzkovom poriadku pohrebiska s uvedením mena, priezviska a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
obchodného mena a sídla, ak ide o právnickú osobu.
5) Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejne prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
6) Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva a úradu.
Článok 10
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v §8 ods. 1 a 2
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c) viesť evidenciu podľa §21 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb
v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, písomne informovať nájomcu o
1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na
mieste obvyklom na pohrebisku,
f) 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, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
g) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná
zmluva“) odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci.
Článok 11
Evidencia pohrebiska
1) Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
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 s hĺbkou pochovania,
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený
nebezpečnou chorobou,
e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, 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.
2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) zrušení pohrebiska
c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného
predpisu, alebo či ide o vojnový hrob
Článok 12
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
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 minimálne 1,2 m.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Dĺžka tlecej doby je stanovená
v Cintorínskom poriadku obce Horná Súča nasledovne:
cintorín Hlohové, sektory A,B,C- 15 rokov
cintorín Lipina, sektor A - 15 rokov
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cintorín Lipina, sektor B, C, D, E, F - 11 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 m.
4) 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 vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred
hlodavcami.
5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec
6) Žiadosť podľa odseku č. 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a) posudok úradu
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené
7) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Článok 13
Užívanie hrobového miesta
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, nesmie byť
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby pohrebiska.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý
sa prihlásil ako prvý.
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.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu (prenájom) vyberá na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy správca
pohrebísk a domu nádeje.
Cenník služieb je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
Článok 14
Výpoveď nájomnej zmluvy

1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné 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 pred 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 odseku 1 písm. c) a nájomca je
známy, výpovedná lehota plynie 1 rok odo dňa, kedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve
nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto stanovenej lehote neodstráni, po
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska poskytne na prenájom inej osobe.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je
známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo
dňa, kedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste
s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty ho
prevádzkovateľ pohrebiska poskytne na prenájom inej osobe.
7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so
stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
8) Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu rozhodli, že majú kultúrny
význam alebo kultúrnu hodnotu alebo o ktorých rozhodlo mesto všeobecne záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len
podľa §26 ods. 6 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
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Článok 15
Zrušenie pohrebiska
1) Pohrebisko môže zrušiť len obec Horná Súča až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na
pohrebisku v zmysle §26 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
2) Pred uplynutím tlecej doby je možné pohrebisko zrušiť len z dôvodov uvedených v §23 ods. 1 zákona č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu
štátnej správy.
3) Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov,
hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na inom pohrebisku.
4) Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu
pamiatku. Hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodnosti obce sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase
obce Horná Súča.
5) Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľom iný ako obec, je tento povinný
odovzdať evidenciu pohrebiska obci Horná Súča.
Článok 16
Odborná spôsobilosť
1) Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa zákona č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve.
Článok 17
Prechodné ustanovenia
1) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
a) za rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho
vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.
b) jeden rok od doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, ak osoba alebo osoby
oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom
pohrebiska nájomnú zmluvu
c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, ak osoba alebo osoby oprávnené
z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že
nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku
a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu
d) Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, ak osoba alebo osoby, ktoré
majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového
miesta nie je známy.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. b), návrh nájomnej zmluvy
spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta.
Článok 18
Sankcie
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Úrad posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa §30 zákona
č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa §31 uvedeného zákona.
Článok 19
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Na pohrebisku sú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje obec podľa potreby.
2) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať :
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné predmety.
3) Porušenie spôsobu nakladania s odpadmi na pohrebisku bude sankcionované pokutou do výšky 20.000,- Sk.
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Článok 20
Záverečné ustanovenie
1) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča č. 2/1996 účinné odo dňa 1.1.1997
2) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 4/07/2007-OZ v Hornej Súči dňa 24.8.2007 a nadobúda
účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
3) Súčasťou tohto VZN je
- príloha č. 1 – cenník služieb
- príloha č. 2 – žiadosť o nájom hrobového miesta
3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je:
- Prevádzkový poriadok pohrebisk v obci Horná Súča a
- Prevádzkový poriadok pohrebnej služby .

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce
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Príloha č. 1
k VZN č. 4/2007 o pohrebníctve

Cenník služieb

1. detské hrobové miesto na dobu 10 rokov

:

100,- Sk

2. hrobové miesto na dobu 10 rokov pri pochovávaní do hrobu

:

150,- Sk

3. hrobové miesto na dobu 10 rokov pri pochovávaní do krypty

:

500,- Sk

4. miesto pre urnu na dobu 10 rokov

:

500,- Sk

poplatok za vybudovanie hrobovej obruby 110 x 250 cm

: 3.500,- Sk

poplatok za vybudovanie hrobovej obruby 220 x 250 cm

: 4.200,- Sk

použitie chladiaceho boxu
- za prvý deň /aj začatý/

:

200,- Sk

- za každý ďalší začatý deň

:

150,- Sk

:

200,- Sk

- poplatok za viac než 3 dni určí starosta obce

prenájom priestorov obradnej siene
-

smútočný obrad

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce
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Príloha č. 2
k VZN č. 4/2007 o pohrebníctve

OBEC HORNÁ SÚČA, s. č. 233, 913 33 Horná Súča
tel.: 032/6493220, fax.: 032/6493227 e-mail: hornasuca@hornasuca.sk
ŽIADOSŤ O NÁJOM HROBOVÉHO MIESTA
(vyplňuje sa 2 x , z toho 1 x si ponechá žiadateľ, 1 x obec)
Požadované hrobové miesto:
(označte krížikom)

Jednohrob
 (2HM nad
sebou)
Jednokrypta
 (2HM nad
sebou)

dvojhrob
 (2 x 2HM nad
sebou)
Dvojkrypta
 (2 x 2HM nad
sebou)

Trojhrob
 (3 x 2HM nad
sebou)
hrob dieťaťa
 (1HM)

miesto pre urnu
 (1HM)

Identifikačné údaje žiadateľa:
Titul:

............................................................................

Meno:

............................................................................

Priezvisko:

............................................................................

Adresa trvalého bydliska:

............................................................................

Rodné číslo/IČO:

............................................................................

Číslo OP:

............................................................................

E-mail:

............................................................................

Telefón:

............................................................................

Identifikačné údaje zosnulého:
Titul:

............................................................................

Meno:

............................................................................

Priezvisko:

............................................................................

Rodné meno:

............................................................................

Dátum nar. / rod. číslo:

............................................................................

Miesto narodenia:

............................................................................

Dátum úmrtia:

............................................................................

Miesto úmrtia:

............................................................................

Dátum uloženia ľudských pozostatkov:

............................................................................

Záznam o nebezpečnej chorobe:

............................................................................

Kto vykonal smútočný obrad:

............................................................................

Kto zabezpečil pohrebné služby:

............................................................................

Dátum:..................................

Podpis žiadateľa: ....................................

Vyplní obec

Cintorín:
¨ Lipina – nový cintorín
¨ Hlohové – starý cintorín
Sektor cintorína:
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Sektor A (Hlohové a Lipina)
Sektor B (Hlohové a Lipina)
Sektor C (Hlohové a Lipina)
Sektor D (len Lipina)
Sektor E (len Lipina)
Sektor F (len Lipina)

Číslo hrobového miesta:
................................
Hĺbka uloženia pozostatkov:
¨ 1,6 m detský hrob
¨ 1,7 m
¨ 2,1 m

Meno a podpis zodpovedného pracovníka:

pečiatka

Obec Horná Súča, 913 33 Horná Súča, č. 233

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISK
OBCE HORNÁ SÚČA

nový cintorín – Lipina, parcely č. 702,703, 707 KU Horná Súča
starý cintorín – Hlohové, parcely č. 14895, 1356 KU Horná Súča
a
dom nádeje Horná Súča, parcela č. 15066/2 KU Horná Súča

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
vydáva pre územie Obce Horná Súča tento „Prevádzkový poriadok pohrebiska "
Článok l
Rozsah platnosti
Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) sa vzťahuje na
pohrebiská:
nový cintorín – Lipina,
umiestnenie:
parcely č. 702,703,707 KU Horná Súča,
počet sektorov:
6
kapacita sektorov:
sektor A:
282 HM
sektor B:
184 HM
sektor C:
138 HM
sektor D:
289 HM
sektor E:
173 HM
sektor F:
60 HM
starý cintorín – Hlohové,
umiestnenie:
parcely č. 14895, 1356 KU Horná Súča
počet sektorov:
3
kapacita sektorov:
sektor A:
257 HM
sektor B:
319 HM
sektor C:
288 HM
Dom nádeje
Umiestnenie:
parcela č. 15066/2 KU Horná Súča
počet miestností:
12
miestnosti:
Vstupná časť
Obradná miestnosť,
Rozlúčková miestnosť
Kancelária
WC
Chladiareň
Miestnosť pre hrobárov
Predsieň
WC pre mužov + predsieň
WC pre ženy + predsieň
Inžinierske siete:
Elektrická sieť
Vodovodná sieť
Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku je: Obec Horná Súča
Sídlo: Obecný úrad Horná Súča, 913 33 Horná Súča č. 233
IČO: 00311561
Zodpovedný vedúci: Bučková Veronika
/ďalej len prevádzkovateľ/
2. Prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,
b) pochovávanie
c) vykonanie exhumácie,

d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, oplotenia pohrebiska,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g) správu a údržbu domu smútku , inžinierskych sieti
h) zverejňovanie informácií na pohrebisku v mieste obvyklom
3. Výkopové práce, pochovanie a exhumácia zosnulého sú zabezpečené zmluvne
s pohrebnou službou Veronika Bučková Horná Súča, ktorá má na tieto činnosti
patričné povolenia.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v
§ 8 odst. 1 a 2 zákona č. 470/2005. (Poznámka: ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky privezie pohrebná služba. Úmrtie je doložené listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo
spáchania trestného činu, je potrebný súhlas orgánu činného v trestnom konaní.)
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona číslo 470/2005 Z.z. o
pohrebníctve, ktorá musí obsahovať:
• meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo
• dátum prevzatia ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
• dátum odovzdania ľudských pozostatkov alebo ostatkov z krematória
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o :
• skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
• dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne
túto informáciu zverejniť v mieste obvyklom na pohrebisku,
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného
zdravotníctva, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v zmysle čl. 8 – Výpoveď
nájomnej zmluvy,
i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému miestu
j) zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, písomne o takomto zásahu
informovať nájomcu,
k) zabezpečovať esteticky vzhľad pohrebiska, úpravu a čistenie pohrebiska, údržbu ciest,
výsadbu a kosenie trávnatých porastov, udržiavanie a polievanie zelene. Tieto práce
vykonávajú pracovníci obce Horná Súča.
l) nahlasovať požiadavku na vývoz smetnej nádoby umiestnenej na pohrebisku
m) starať sa o poriadok v dome smútku, zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich
bežnú údržbu
n) otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska

o) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpečí trvale udržanie teploty v rozmedzí 0 C – 5 C po dobu 14 dní od úmrtia
p) upratovať a umývať i dezinfikovať priestory domu smútku i chladiaceho zariadenia
Upratovanie, umývanie a čistenie priestorov domu smútku i chladiaceho zariadenia
vykonáva upratovačka:
• bežné upratovanie 1x mesačne, podľa počtu obradov i častejšie,
• umývanie a následná aplikácia dezinfekčného prostriedku v zariadení 1x
mesačne
• ak bola v chladiacom zariadení uložená mŕtvola nakazená nebezpečnou
chorobou, po každom uložení takejto mŕtvoly, dezinfekcia umytím
dezinfekčnými roztokmi 2x mesačne
• na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky:
univerzálny chlorový práškový dezinfekčný prostriedok na podlahy,
koncentrácia roztoku 2 – 5%, doba expozície 30 minút,
tekutý chlorňan – čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy, koncentrácia
roztoku 2-5%, doba expozície 30 minút,
chlorňan sodny – SAVO, vysoko dezinfekčný prípravok na likvidáciu baktérií
a vírusov, koncentrácia roztoku 10%, doba expozície 30 minút
Detergenty – jar, pur
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájom hrobového miesta /ďalej len nájom/ vzniká na základe zmluvy o nájme
hrobového miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako prenajímateľom a
nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného a
cenu za služby spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto,
nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvo nájomcu môže
byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za
služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na
dobu neurčitú uzatvárajú minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou.
3. Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo
uloženiu urny. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
4. Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s
nájmom, vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve.
Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské ostatky do hrobového
miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy,
pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom
a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa
úpravy pohrebníctva.
5. Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku
tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zariadeniu stavby na
prenajatom hrobovom mieste /vymurovanie základu hrobového miesta, náhrobný
kameň, náhrobná doska/ alebo k jej úprave je potrebný súhlas prevádzkovateľa.
6. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.

7. Je zakázané:
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety
b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby
pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v
primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska
potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.
9. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta a sú povinní
zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
mravného cítenia pozostalých a verejnosti.
2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať a podpaľovať odpadky a trávu, požívať
alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk, vstupovať osobám na bicykli a
kolieskových korčuliach, poškodzovať pomníky, objekty, zeleň, oplotenie a pod .
3. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodného
zdroja. Je zakázané vodu odnášať z pohrebiska.
4. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok, zákon o
pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
Článok 6
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom
čase: od 1. apríla do 30. septembra 7,00 – 20,00 hod.
od l. októbra do 31. marca 7,00 – 18,00 hod.
Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1. novembra do 3. novembra je pohrebisko
otvorené do 22. hod.
2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
4. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko
vchádzať iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebísk.
Vstup na pohrebiská s motorovým vozidlom je povolený iba po vyhradených
komunikáciách:
• na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu a
na uloženie rakvy, na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a
rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a inú
úpravu hrobového miesta
• na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb,
5. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska,
6. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.

7. Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov po splnení podmienok uvedených v čl. 3 v odseku 1) písm. a) v pracovných
dňoch v čase od 8,00 do 16,00 hod. alebo jednu hodinu pred pohrebom.
Článok 7
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch
sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska,
ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží
užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní,
predloží čestné prehlásenie, že má právo hrobové miesto užívať.
2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú
osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3. 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.
4. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi
pohrebiska, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie
nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca
hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
Po úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.
Článok 8
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta.
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 l, písm. a) alebo b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto
a na náklady Obce Horná Súča, 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 miesto zaplatené.
4. Ak mu 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
odseku l písm. c) a nájomca je známy, výpovedná doba uplynie rok odo dňa, odkedy
nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska výzve 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 pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v
odseku l písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa,
odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu

príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého
sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty prevádzkovateľ pohrebiska
postupuje v zmysle odseku 5.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
Článok 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
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 minimálne 1,2 m.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe alebo hrobke 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 meter.
4. 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 vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo obstarávateľom pohrebu
bola obec.
6. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu verejného zdravotníctva,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o smrti,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené.
7. Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj na žiadosť:
a) obstarávateľa pohrebu alebo
b) osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu
bola obec
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a) súhlas nájomcu hrobového miesta,
b) súhlas prevádzkovateľa pohrebiska,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené
9. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal
10. Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia
byť uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou
11. Plán miest na pochovávanie je umiestnený na Obecnom úrade v Hornej Súči. Každé
hrobové miesto má pridelené svoje číslo.
Článok 10
Práce na pohrebisku

1. Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest,
osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné
iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje
Obecný úrad Horná Súča.
2. Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska.
3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca
hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 11
Stavebné úpravy hrobových miest
1. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jedno hrob: 110 x 245 cm
Dvoj hrob: 210 x 245 cm
Troj hrob: 310 x 245 cm
Detský hrob (dieťa do 6 rokov): 80 x 140 cm
Detský hrob (dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm
2. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.
3. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.
4. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná
5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je
potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitého predpisu. Na ich
vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a
odstrániť prebytočný stavebný materiál.
7. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať
vybudované stavby a ani spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov,
hrobové ozdoby a pod.
Článok 12
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hroboch a v hrobkách na pohrebiskách obce
Horná Súča sú stanovené pre:
nový cintorín – Lipina,
starý cintorín – Hlohové,
sektor A:
15 rokov
sektor A:
15 rokov
sektor B:
11 rokov
sektor B:
15 rokov
sektor C:
11 rokov
sektor C:
15 rokov
sektor D:
11 rokov
sektor E:
11 rokov
sektor F:
11 rokov
Článok 13
Nakladanie s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta
a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku
2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska
4. Tuhý odpad a odpad rastlinného pôvodu je priebežne sústreďovaný vo
veľkokapacitnej kovovej smetnej nádobe. Po naplnení je kontajner vyvezený na
určenú skládku firmou POS Trenčín.
5. Kovový odpad odovzdá prevádzkovateľ do zberne surovín
Článok 14
Dostupnosť Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku
1. Prevádzkový poriadok je verejne prístupný na mieste obvyklom na pohrebiskách v
obci Horná Súča.
Článok 15
Cenník služieb a spôsob platenia za služby na pohrebisku
1. Cenník služieb je prílohou tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska uzavrie nájomnú zmluvu na užívanie hrobového miesta
najneskôr do 14 dní po pohrebe s obstarávateľom pohrebu, príp. inou osobou podľa čl.
7 tohto prevádzkového poriadku. Platbu za nájom uhradí pri uzavretí zmluvy nájomca
priamo do pokladne Obecného úradu v Hornej Súči alebo poštovým poukazom na účet
Obce Horná Súča. /nájomná zmluva tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku/ Tak
isto sa platí platba za nájom obradnej miestnosti v dome smútku.
Článok 16
Sankcie
1. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako
priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný
čin.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje
sankcie za priestupky podľa § 30 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a iné právne
delikty podľa § 31 uvedeného zákona.
Článok 17
Záverečné ustanovenia
1. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v
Hornej Súči dňa 24.8.2007 a nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby
v obci Horná Súča
Prevádzkovateľ : Dália – Veronika Bučková
916 38 Beckov č. 194
IČO :
34488740
DIČ :
V zmysle § 7, ods. 4, písm. d) zák. SNR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornej
Súči tento prevádzkový poriadok pohrebnej služby platný pre Obec Horná Súča.
Časť I.
Základné pojmy a predmet činnosti
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovanie pohrebnej služby.
Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa :
predaj rakiev a smútočných potrieb,
úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom,
používa chladiace zariadenie v zmysle § 8 ods. 3, písm. h),
cestné vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov zodpovedá požiadavkám § 10, ods. 1
a 2,
dodržuje bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisku.
Časť II.
Základné povinnosti
Prevádzkovateľ pohrebnej služby má preukázanú odbornú spôsobilosť na vykonávanie pohrebnej služby a živnostenské
oprávnenie.
Časť III.
Evidencia o ľudských pozostatkoch a ostatkoch
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak je
úmrtie doložené:
listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavenom lekárom,
ktorý vykonal obhliadku mŕtveho,
pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu, pri prevoze zomretého cudzinca musí byť určená trasa, pri
prevoze z cudziny treba súhlas pozostalých, vodič pohrebného vozidla nesmie zverejniť znenie sprievodného listu.
2. Ak ide o spáchanie trestného činu prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské
pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činnom v trestnom konaní.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:
a) mať vozidlo určené na ľudských pozostatkov vybavené chladiacim zariadením, ktoré je
schopné udržať úložný priestor pod 5 °C
b) vlastniť 2 transportné rakvy, alebo vaky, 1 kremačnú rakvu ( dl. 2,2 m, + v. + š. + nožičky)
c) mať k dispozícii chladiace zariadenie s návodom zapnuté – vypnuté, udržanie teploty
0 – 5 °C do 14 dní, nad 14 dní mať mraziace zariadenie do – 10 °C.
d) mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov
e) nesmie propagovať svoju činnosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
f) musí sa zdržať necitlivého správania s pozostalými, umožní účasť registrovaných cirkví
v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
g) viesť evidenciu o ľudských pozostatkoch a ostatkoch, ktorá obsahuje:
meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo,
dátum prevzatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
dátum odovzdania ľudských pozostatkov alebo ostatkov na pohrebisko,
doklady, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali.
h) používať chladiace zariadenie len na miestach na to určených,
i) dodržiavať režim údržby, čistoty, a dezinfekcie, musí používať hygienické rukavice,
nesmie prepravovať ľudské pozostatky v inom vozidle, než je na tento účel určený,
za sťažené podmienky pri preprave ľudských pozostatkov bude účtovať príplatok
nie je dovolené zaobchádzať s ľudskými pozostatkami nedôstojným spôsobom.
nesmie upravovať ľudské pozostatky v rozklade.
dodržiavať dezinfekciu vozidla v prípade prevážania osoby nakazenej nebezpečnou
chorobou.
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby a cenník za služby je k nahliadnutiu vo vitríne na pohrebisku.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce
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