VZN 1/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dúbrava

Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve vydáva

Všeobecne záväzné nariadenia 1/2017
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pohrebiska na území obce Dúbrava
Článok 1.
Úvodné ustanovenie
1. Tento Prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska v obci Dúbrava, okres
Liptovský Mikuláš
Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Dúbrava, so sídlom 032 12 Dúbrava 191, IČO:
00315176, DIČ: 2020581332,

1.

2.
3.
4.
5.

Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzka pohrebiska zahŕňa:
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
b) správu pohrebiska,
c) prevádzku Domu smútku,
d) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Vykopanie a zasypanie hrobu zabezpečujú rodinní príslušníci zosnulého alebo nimi
poverené osoby prostredníctvom pohrebných služieb.
Vykonanie exhumácie vykonávajú zamestnanci pohrebných služieb.
Činnosti uvedené bode 1 písm. c) – f) vykonáva prevádzkovateľ.
Prevádzkovateľ v rámci správy pohrebiska vykonáva ďalej nasledovné činnosti :
a) uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové alebo urnové miesta,
b) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
c) zabezpečuje dodávku vody,
d) zabezpečuje osvetlenie,
e) zabezpečuje sprístupnenie pohrebiska verejnosti,
f) zverejňuje informácie na pohrebisku na oznamovacej tabuli,
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
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1.

2.
3.

4.
5.

Nájomca je povinný prenajaté miesto na vlastné náklady udržiavať v riadnom stave tak,
aby nenarúšalo estetický vzhľad hrobového miesta a pohrebiska. Je povinný kosiť okolie
hrobového miesta. Pri údržbe hrobového miesta sa riadi prevádzkovým poriadkom a
nájomnou zmluvou.
Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné k vedeniu evidencie hrobového miesta a nájomnej zmluvy.
Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenechané miesto, vyzve nájomcu,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo ak je nebezpečenstvo z
omeškania, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence, kahance a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
Zakazuje sa pozostalým na pohrebisku vysádzať stromy, kry, osádzať lavičky a budovať
akékoľvek zariadenia, svojvoľne upravovať okolie hrobového miesta a zhotovovať
kvetinové záhony okolo hrobu.

Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Každý návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a riadiť sa
pokynmi prevádzkovateľa.
2. Pohrebisko má charakter verejného priestranstva so špecifickým účelom pietneho miesta.
Na pohrebisku a v jeho areáli je zakázané sa správať spôsobom, ktorý narušuje pietu
a dôstojnosť miesta.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
4. Na pohrebisku sa zakazuje fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá s výnimkou psov,
ktoré sprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné označenie, robiť hluk, používať
pyrotechniku, neoprávnene zasahovať do hrobov a zelene, používať alkoholické nápoje
a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku,
púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu, vykonávať predaj tovarov.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré svojím správaním
na pohrebisku obťažujú návštevníkov pohrebiska, prípadne ponúkajú tovary a rôzne
príležitostné služby.
6. Svietidlá – sviečky, kahance a pod., sa môžu na pohrebisku rozsvecovať len ak sú
umiestnené na hroboch a v svietidlách.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch samostatné pálenie sviečok
obmedziť, alebo celkom zakázať.
8. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na miesta okolo hrobov a trávnaté porasty
je zakázané.
9. Je zakázané vynášať vodu z pohrebiska.
10. Počas zimných mesiacov prevádzkovateľ zabezpečuje nevyhnutnú údržbu hlavných
komunikácii v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska, predovšetkým
pre potreby pochovávania.
11. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený len s predchádzajúcim písomným
povolením prevádzkovateľa, a to:
a) na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
b) na dovoz materiálu na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov,
náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
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c) na prepravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb,
d) na odvoz odpadu a údržbu zelene.
12. Na pohrebisko je zákaz vjazdu jedno a dvojstopových vozidiel, jazda na bicykli, kolobežke,
kolieskových korčuliach a podobných dopravných prostriedkoch.
13. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska,
na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných
priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska s výnimkou miest na to vyhradených
prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
14. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ
nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
Článok 5
Čas prístupnosti pohrebiska
1. Pohrebisko je pre verejnosť a nájomníkov hrobových miest sprístupnené a otvorené počas
celého dňa.
2. Po zotmení a v nočných hodinách sa zakazuje osobám zdržiavať na pohrebisku.
3. Prevádzkovateľ môže v osobitných prípadoch zamedziť prístup návštevníkov do areálu
pohrebiska, alebo jeho časti, na dobu určitú (exhumácia, živelná pohroma, snehová
kalamita, slávnostné kladenie vencov a pod.).

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Článok 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
• hĺbka hrobu od najnižšieho bodu v úrovni terénu 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 musia byť najmenej 0,3 m,
• rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zemou vo výške minimálne 1,2 m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Prevádzkovateľ môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho komu bolo miesto na hrob
prenajaté povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne iné
blízke osoby, a to až po uplynutí tlecej doby.
Pred uplynutím tlecej doby je možné 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 1 m.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Hrobka
musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia (prevedená izolácia hrobky) a rakva
musí byť z materiálu aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Urny so spopolnenými pozostatkami možno ukladať do urnových miest aj do existujúcich
hrobov. Uloženie urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého do
existujúceho hrobu sa môže uložiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prevádzkovateľa, ktorý o tom vedie evidenciu. Ukladanie tiel do hrobu zabezpečujú
pozostalí alebo pohrebné služby.
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7. Pri pochovaní do hrobu sa používajú rakvy z materiálov, ktoré v stanovenej tlecej dobe
zotlú spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú sa používať rakvy z PVC a iných nerozložiteľných
materiálov.
Článok 7
Tlecia doba
1. Dĺžka tlecej doby je minimálne 10 rokov.
Článok 8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska ktorá sa člení na evidenciu
hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
2. Evidencia hrobových miest obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú
uložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu ak je nájomca fyzická osoba,
názov obce ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum je skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu.
3. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
Článok 9
Nakladanie s odpadom
1. V súvislosti s prevádzkou pohrebiska vzniká nasledovný komunálny odpad:
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety, pokosená tráva, lístie, časti stromov a
podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, umelé kvety a kvetináče, kahance z rôzneho druhu
materiálu, obaly plastové, sklo, kovový odpad, stavebná suť a podobne.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní kvety, vence a iný odpad odkladať do zberných nádob
na to určených. Sklenený odpad sú návštevníci pohrebiska povinný ukladať do zbernej
nádoby na sklo, pričom musia dbať na to, aby do zbernej nádoby určenej na sklo neboli
vhadzované iné materiály napr. plastové podstavce a vrchnáky zo sviečok, plastové obaly
na kahance atď.
3. Prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej organizácie pravidelný zber, zvoz
a odvoz odpadu z pohrebiska.
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4. Do zberných nádob sa zakazuje dávať akákoľvek stavebná suť a iný odpad zo stavebnej
činnosti pri likvidácii alebo pri zhotovení hrobu. Do zberných nádob sa tiež zakazuje
ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nevznikol v súvislosti s prevádzkou pohrebiska.
Článok 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup pohrebnej služby do pohrebiska na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Článok 11
Cenník a rozsah služieb
1. Rozpis služieb a cenník tvorí prílohu prevádzkového poriadku pohrebiska.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Dúbrava
č. 17/2017 zo dňa 20. 2. 2017 a nadobudol účinnosť dňom 20. 3. 2017

.......................................
Vladimír Janičina
starosta obce

VZN 1/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dúbrava

Príloha č. 1 Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku

Prenájom obradnej miestnosti v Dome smútku v Dúbrave
Použitie chladiaceho zariadenia

26,56 €
0,23 €/hodina

Prenájom hrobového miesta:
•

Jednohrob

6 €/10 rokov

•

Dvojhorb

12 €/10 rokov

•

Urnový hrob

4 €/10 rokov

