NÁVRH
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE NEVERICE

Identifikačné údaje :
- Pohrebisko : Cintorín - Neverice, Ladická ul.
- Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Neverice, so sídlom Hlavná č. 119, 951 72

Neverice
- IČO: 00 308 285
- Tel. číslo : 037/6315221

Vyvesené dňa : .........................
Dátum schválenia Obecným zastupiteľstvom v Nevericiach: ...............
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Obec Neverice v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a
doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1/2019
Prevádzkový poriadok pohrebiska Neverice
Článok 1
PREDMET ÚPRAVY
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje
pôsobnosť obce Neverice, ako prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ“),
práva a povinnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie
poskytujúcich cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle platných predpisov (živnostenský
zákon), užívateľov prenajatých hrobových miest a návštevníkov pohrebiska.

Článok 2
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA POHREBISKA
(1) Pohrebisko: Cintorín - Neverice
(2) Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Neverice, so sídlom Hlavná č. 119, 951 72 Neverice
(3) Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Neverice, so sídlom Hlavná č. 119, 951 72
Neverice
(4) IČO: 00 308 285

Článok 3
POPIS POHREBISKA
Pohrebisko je zriadené v obci na Ladickej ulici, k.ú. Neverice na parcelách č. 1, 2/1, 2/2, 3,
718/4, 718/5 o celkovej výmere 10 094 m2. Počet hrobových miest na pohrebisku je 368.
Pohrebisko je rozdelené do piatich sektorov označených písmenami A,B,C,D,E. Pochovávať
ľudské pozostatky je povolené v sektore A a v sektore B iba do jestvujúcich hrobových miest.
Celý areál pohrebiska je oplotený. V areáli je postavený rímskokatolícky kostol sv. Štefana
a dom smútku. Obslužné komunikácie, chodníky sú medzi jednotlivými hrobovými miestami
nespevnené. Spevnený je chodník a schodisko od vstupnej bránky ku kostolu. Tento je aj
osvetlený. Ostatný areál pohrebiska nie je osvetlený. V areáli pohrebiska je umiestnený
1 výtokový stojan na polievanie z vlastného vodného zdroja – kopanej studne. Na vodovod
z tohto zdroja je napojený aj dom smútku.
Dom smútku dispozične pozostáva zo štyroch miestností – obradná sieň s katafalkom,
miestnosť slúžiaca ako prezliekareň, skladové priestory, WC. Súčasťou jeho vybavenosti je
chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov (mŕtvych). Obradná miestnosť je
zariadená sedacím nábytkom, stojanmi na vence a prenosným ozvučením. V Dome smútku je
zabezpečené osvetlenie, prirodzené aj nútené odvetranie, vykurovanie nie je zabezpečené.
Čistenie priestorov a príslušenstva Domu smútku (mechanickú očistu, ich dezinfekciu
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dezinfekčnými prípravkami v požadovanej koncentrácii), ako aj úpravu a údržbu areálu
pohrebiska vykonávajú zamestnanci obce Neverice.
Pásmo hygienickej ochrany pohrebiska nie je zabezpečené po celej dĺžke, nakoľko rodinný
dom súpisné číslo 142 bol v minulosti (pred rokom 1976) postavený na vedľajšom pozemku.

Článok 4
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU
(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
(2) Služby uvedené v bode 1 písm. a) a b) zabezpečujú v plnom rozsahu pohrebné služby
v zmysle živnostenského zákona.
(3) Služby uvedené v bode 1 písm. c) až f) zabezpečuje prevádzkovateľ.
(4) Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa:
a) odovzdať Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony vykonané
dôstojne a s náležitou pietou,
b) zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov,
c) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobových miest v zmysle § 21 zákona
o pohrebníctve, evidovať a prijímať platby za hrobové miesta,
d) výpoveď nájomnej zmluvy riešiť v súlade s § 22 zákona o pohrebníctve,
e) zabezpečiť odvoz odpadu z pohrebiska,
f) zabezpečiť dodávku vody v období od 15.3. do 3.11. prípadne podľa počasia (zabrániť
zamrznutiu vodovodného potrubia),
g) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a zákonom
o pohrebníctve,
h) v prípade zrušenia pohrebiska riadiť sa § 23 zákona o pohrebníctve.

Článok 5
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA
(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
b) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods.4 písm a) zákona o pohrebníctve,
d) udržiavať poriadok na pohrebisku.
(2) Nájomcovi je zakázané umiestňovať lavičky, vysádzať stromy a iné dreviny na pohrebisku
bez súhlasu prevádzkovateľa, neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
(3) Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.

Článok 6
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA A ČAS SPRÍSTUPNENIA
POHREBISKA
(1) Návštevník pohrebiska je povinný:
Strana 3 z 7

a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
b) udržiavať poriadok na pohrebisku.
(2) Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčiť,
b) robiť hluk
c) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
d) vodiť psov na pohrebisko
e) poškodzovať a znečisťovať pohrebisko a zariadenia vybudované na pohrebisku,
f) šliapať po hrobových miestach,
g) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod
ich vplyvom,
h) umiestňovať rôzne ponuky a reklamy.
(3) Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite. Veľká brána sa zamyká a kľúč je
k dispozícii na Obecnom úrade u prevádzkovateľa pohrebiska. Ak si to situácia
a bezpečnosť na pohrebisku budú vyžadovať, prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko
obmedziť alebo dočasne aj zakázať.
(4) Vjazd motorovými vozidlami na pohrebisko je len
a) v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu),
b) pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou,
c) pri zabezpečovaní údržby cintorína a domu smútku,
d) na vývoz kontajnerov,
e) v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.
(5) Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.

Článok 7
SPÔSOB UKLADANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV A ĽUDSKÝCH OSTATKOV,
PLÁN HROBOVÝCH MIEST
(1) Ľudské pozostatky sa ukladajú do času pochovania v Dome smútku do chladiaceho
zariadenia, ktoré spĺňa ustanovenie § 8 ods. 4 písm.h zákona o pohrebníctve, maximálne
14 dní od zistenia úmrtia lekárom.
(2) Ľudské pozostatky sa musia pochovávať len do hrobov, ktoré spĺňajú nasledovné
požiadavky ( § 19 ods.1 a ods.2 zákona o pohrebníctve):
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 ; prehĺbený hrob musí mať hĺbku
aspoň 2,2 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 1,2 m,
e) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v písm.c),
f) maximálne vonkajšie rozmery hrobového miesta v cm (d x š):
detský hrob
100 x 60
jednohrob
240 x 100
dvojhrob
240 x 200
trojhrob
240 x 280
jednohrobka
300 x 130
dvojhrobka
300 x 200
urnové miesto
50 x 60
(3) Ľudské ostatky je možné exhumovať :
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a) na príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
(4) Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska v súlade
s ustanovením § 19 ods.8 zákona o pohrebníctve.
(5) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
(6) Plán a evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ elektronickou formou na stránke
www.virtualnycintorin.sk.
(7) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy ( § 20
ods. 1 zák. o pohrebníctve) .

Článok 8
DĹŽKA TLECEJ DOBY
(1) Dĺžka tlecej doby je stanovená prevádzkovateľom na 10 rokov (§ 19 ods.3 zák.
o pohrebníctve) .
(2) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa
primerane predĺži na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
(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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

Článok 9
SPÔSOB VEDENIA EVIDENCIE POHREBISKA
(1) Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska v súlade s ustanovením § 17 ods.4 písm.a)
zákona o pohrebníctve elektronickou formou na stránke www.virtualnycintorin.sk.
(2) Informácie z tejto evidencie poskytuje prevádzkovateľ v sídle Obecného úradu
v Nevericiach.

Článok 10
SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI
(1) Nájomník hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta
(suché kvety, vence, kytice, zbytky sviečok a kahancov ...) do zberných nádob na to
určených na pohrebisku. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu
z pohrebiska zberné nádoby, ktoré vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená
nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov ako dosky, stavebný materiál
a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť na vlastné náklady.
Tieto odpady na nesmú dávať do kontajnerov na pohrebisku a ani na iné miesto v areáli
pohrebiska.

Článok 11
PODMIENKY VSTUPU PREVÁDZKOVATEĽA POHREBNEJ SLUŽBY
NA POHREBISKO
(1) Prevádzkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
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na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu.
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn.
odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domu smútku pozostalým resp. tej pohrebnej
službe, ktorá bude vykonávať pietny akt, obsluhuje ozvučovaciu techniku.
(3) Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním
zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.
(4) Pohrebné služby sú povinné:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,
c) pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu, vytýčené
prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok 12
CENNÍK SLUŽIEB
Nájom Domu smútku na jeden obrad
Nájom chladiaceho zariadenia na jeden obrad
Nájom detský hrob (prvých 10 rokov)
Nájom jednohrob (prvých 10 rokov)
Nájom dvojhrob (prvých 10 rokov)
Nájom trojhrob (prvých 10 rokov)
Nájom urnové miesto (prvých 10 rokov)
Obnova nájmu detského hrobu (každých ďalších 10 rokov)
Obnova nájmu jednohrobu (každých ďalších 10 rokov)
Obnova nájmu dvojhrobu
(každých ďalších 10 rokov)
Obnova nájmu trojhrobu
(každých ďalších 10 rokov)
Obnova nájmu urnové miesto (každých ďalších 10 rokov)

5,- €
5,- €
5,- €
10,- €
20,- €
30,- €
5,- €
8,- €
15,- €
25,- €
35,- €
5,- €

Článok 13
PRIESTUPKY
(1) Obec prejednáva priestupky na úseku pohrebníctva a to:
a) nedodržanie ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týka povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) neužívanie hrobového miesta podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiavanie prenajatého hrobového miesta v poriadku na vlastné náklady,
d) písomné neoznámenie prevádzkovateľovi pohrebiska všetkých zmien údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiavanie poriadku na pohrebisku,
f) nedodržanie ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týka povinností
návštevníkov,
g) nezachovávanie dôstojnosti pohrebiska.
(2) Priestupky sa prejednávajú podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
(3) Za priestupky podľa odseku 1 je možné uložiť pokutu do 663 € s prihliadnutím
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
Prevádzkovateľ môže uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €. Výnosy z pokút sú príjmom
rozpočtu obce.
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Článok 14
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(1) Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa, pre nájomcov hrobových
miest, pre všetkých návštevníkov pohrebiska, pre osoby vykonávajúce údržbárske
a kamenárske práce na pohrebisku, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu.
(2) Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Článok 15
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................. a týmto dňom sa ruší
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 4/2012 Prevádzkový poriadok
pohrebiska a uznesenie č. 40/2012 zo dňa 14.12.2012
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Nevericiach .................................

Milan Kováč
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:
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