Návrh
Prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku v obci Tovarníky

Vyvesené pred schválením: 5. 8. 2009
Schválené RÚVZ:
Schválené v OcZ:
Vyvesené po schválení:
Nadobúda platnosť:
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Obec Tovarníky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) a podľa § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadené v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
zákonom č. 470/2005 Zb. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva tento
prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
v obci Tovarníky

článok 1
Identifikačné údaje
Obec:
Tovarníky
Sídlo:
Obrancov mieru 82/5, 955 01 Tovarníky
Pohrebisko: Tovarníky
Prevádzkovateľ pohrebiska: obec Tovarníky
IČO:
31872638

článok 2
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie verejných
pohrebísk (ďalej len pohrebísk), ako i zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu,
ktoré sú určené k pietnemu pochovávaniu zosnulých a k ukladaniu spopolnených
ostatkov, vyžadujú, aby pohrebiská boli udržiavané tak, aby to zodpovedalo
ušľachtilým ľudským vzťahom.

článok 3
Rozsah platnosti
Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Tovarníky (ďalej len
„prevádzkový poriadok“) sa vzťahuje na všetky pohrebiská a Dom smútku v obci
Tovarníky.

článok 4
Výkon prevádzkovania verejných pohrebísk
1) Pohrebisko (cintorín a urnový háj) zriaďuje a zrušuje obec Tovarníky výlučne po
prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
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2) Obec Tovarníky prevádzkuje cintorín nachádzajúci sa v obci na základe odbornej
spôsobilosti – osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou číslo
potvrdenia
o akreditácii:
0581/1724/2006/45/4,
číslo
protokolu:
6522/2008/SNV zo dňa 5. 12. 2008.
článok 5
Základné údaje o pohrebisku
Katastrálne územie:
Tovarníky
Parcelné čislo:
932/1 – ostatné plochy, 932/2 – zastavané plochy
a nádvoria, 935/117 a 935/125 – orná pôda (pre prípadné rozšírenie cintorína)
Plocha cintorína:
8 633 m2
Dom smútku:
p.č. 932/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2
súp. číslo 400. Dom smútku pozostáva z miestností – obradná miestnosť, chladiace
zariadenie, miestnosť pre prípravu účastníkov obradu, miestnosť s obsluhujúcou
technikou (ozvučenie), sklad náradia, WC
El. energia:
áno
Voda:
áno
Oplotenie:
kovové stĺpiky, pletivo, 1 vstupná brána
Chodníky:
zámkovou dlažbou oddelené oddiely na cintoríne
Osvetlenie:
verejné osvetlenie pri dome smútku

článok 6
Rozdelenie pohrebiska
1) Od vstupnej brány na pravo sa nachádza dom smútku, ktorý pozostáva
z obradnej miestnosti – kaplnky, malá obradná miestnosť s chladiacim
katafalkom, miestnosť pre osoby vykonávajúce smútočný obrad, miestnosť
s obsluhujúcou technikou (ozvučenie), sklad čistiacich prostriedkov a náradia,
miestnosti pre pracovníkov cintorína a upratovačku, zariadenie pre osobnú
hygienu.
2) Pohrebisko je rozdelené prístupovou cestou na sekcie (A, B, C, D) rady (v
sekcii A a C po 6 radov, v sekcii B a D po 5 radov) rady sú delené na jednotlivé
hrobové miesta. Na konci hlavnej prístupovej cesty – pred sekciou C, sú miesta
pre uloženie urien. Súčasťou prevádzkového poriadku je aj orientačný plán
cintorína v Tovarníkoch.

článok 7
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
Strana 3 z 14

c)
d)
e)
f)

vykonanie exhumácie
správu a údržbu pohrebiska
správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

článok 8
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1) Prevádzkovateľ 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 a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
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:
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,
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 článku č.
14 – Výpoveď nájomnej zmluvy,
i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie
pohrebiska, písomne o takomto zásahu informovať nájomcu,
j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku,
k) zabezpečiť estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest, výsadbu,
udržiavanie a polievanie zelene,
l) nahlasovať požiadavku na vývoz smetných nádob umiestnených na
pohrebisku,
m) starať sa o poriadok a čistou v dome smútku, pravidelné čistenie obradnej
miestnosti pred každým pohrebom
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n) dodržiavať režim údržby čistoty a dezinfekcie chladiacich zariadení, na
dezinfekciu používať dezinfekčné prostriedky vyrobené pre tento účel.
zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu,
o)
otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou
pohrebiska.
2) Práce podľa článku 7, písm. a) až c) prevádzkového poriadku budú vykonávať
len osoby, ktoré majú platné rozhodnutie regionálneho hygienika
o prevádzkovaní pohrebiska.
článok 9
Evidencia pohrebiska
1) O uložení rakiev s ľudskými pozostatkami a uložení urien so spopolnenými
ľudskými pozostatkami vedie prevádzkovateľ evidenciu hrobových miest
a evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
2) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest na cintoríne s týmito
údajmi:
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 a hĺbky
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 uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
3) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prevádzkovaní pohrebiska s týmito
údajmi:
a) o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) o zrušení pohrebiska,
c) o skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob.
4) Evidencia hrobových miest a pohrebiska má trvalý charakter. Evidenciu
uschováva prevádzkovateľ.
5) Ak dôjde k zrušeniu cintorína, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu
obce.
článok 10
Režim údržby čistoty a dezinfekcie
prevádzkových priestorov a zariadenia
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1) Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú
hygienu, technická vybavenosť , zriaďovacie predmety sa udržiavajú
v dôkladnom poriadku a čistote.
2) Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov
a zariadení (dekontaminácia - súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu
a dezinfekciu a ktorý je v tomto prípade zameraný na ničenia a odstraňovania
mikroorganizmov).
Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva:
a) dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia
syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa
pripravujú vo vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami
s dezinfekčným účinkom ( používa sa pri plochách veľmi znečistených),
b) jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim
a dezinfekčným účinkom ( používa sa pri plochách , ktoré nie sú veľmi
znečistené, doporučuje sa však vopred odstrániť hrubé nečistoty).
Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa
doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
3) Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
a) musí sa vykonať správne mechanická očista ( dôkladné odstránenie
mechanických nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna
(predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku,
b) dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného
množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za
100 %,
c) dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich
účinnosť), čo najkratšiu dobu pred použitím,
d) musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov
a odporúčaná doba pôsobenia ( expozičný čas),
e) prípravky používané:.
• na mechanickú očistu: napr. detergenty – Jar, Pur, tekuté prášky - Cif,
Ata,
čistiace prípravky - Fixinela, Domestos, ...
• dezinfekciu: napr. SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Jodonal
B
(2,5%, 30 min), Forten (0,5%, 1 hod.)
• prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO
prim (3%, 30 min.), 5P ( 2,5%, 2 hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.),
f) pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia,
udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia , vydezinfikujú
a vysušia.
4) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
a) prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití a podľa
potreby,
b) chladiace zariadenia - pred a po každom pohrebe, v prípade kontaminácie
a ďalej podľa potreby,
c) o vykonaní dezinfekcie viesť písomnú evidenciu s uvedením použitého druhu
dezinfekčného prostriedku,
d) chladiace zariadenie je prevádzkovateľ povinný udržiavať v maximálnej
hygienickej čistote, dodržiavať bezpečnostné a zdravotné predpisy.
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5) Zamestnanci dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
a) pravidelné umývanie rúk (tečúcou vodou a mydlom s dezinfekčným
účinkom, napr. Frago, Antibakterial, Chiroderm...),
b) pri kontaminácií rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú
prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom (napr. Spitaderm konc.,
Septoderm konc. a pod.).
6) V objekte domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou
prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.
Priestory domu smútku sa kontrolujú pred uskutočnením obradu.
článok 11
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečiť údržbu prenajatého hrobového miesta na
pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo
celého obvodu hrobu,
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta (betónovanie, ukladanie dlažby
a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky, len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska,
2) 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.
4) 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.
5) Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

článok 12
Príslušenstvo hrobového miesta
1) Náhrobné pomníky a príslušenstvo hrobu sú majetkom nájomcu, ktorý ich
vybudoval na vlastné náklady.
2) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne,
je prevádzkovateľ povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy.
článok 13
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
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1) Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa primerane k piete miesta.
2) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, používať alkoholické
nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod.
článok 14
Prístup na pohrebisko
1) Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to
v nasledujúcom čase:
a) od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka denne
od 600 do 2100 hod
b) od 1. októbra do 31. marca kalendárneho roka denne
od 800 do 1800 hod
c) počas sviatku Pamiatka zosnulých a vo vianočnom
období je prevádzková doba cintorína
od 8 00 do 2200 hod
2) Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo ich časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase
vykonávania exhumácie alebo počas kalamitnej situácie (ak vplyvom
nepriaznivých meteorologických podmienok môže byť ohrozený život a zdravie
občanov).
3) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko
opustiť bez osobitného upozornenia.
4) Vodiť psov na cintorín je zakázané.
5) Na cintoríne je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky.
6) Deťom do 10 rokov veku je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých
osôb.
7) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na
pohrebisko vchádzať iba s povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou
nevládnych alebo zdravotne postihnutých občanov.
8) Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na
základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
9) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné
počas otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
10) Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo
ľudských ostatkov, po splnení podmienok uvedených v článku 8 ods. 1) , písm.
a) v pracovných dňoch v čase od 900 - 1300 hod., alebo jednu hodinu pred
pohrebom.
článok 15
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 vyhlásenie, že má právo
hrobové miesto užívať.
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2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na
inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3) Uzatvorením 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, 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.
5) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia,
ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási prvý.
článok 16
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 predo 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 uplynie
jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ
pohrebiska vyzve 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 1 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 ho
prevádzkovateľ pohrebiska predá v dražbe.
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7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4), musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom príslušného
hrobu.

článok 17
Pochovávanie
1) 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.
2) Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14
dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 písm. h) zákona 470/2005
Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila
totožnosť mŕtveho do siedmych 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.
4) Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
5) Výkopové práce a pochovávanie môžu vykonávať len osoby, ktoré určí
prevádzkovateľ pohrebiska a ktoré majú príslušné oprávnenie na výkon týchto
činností.
článok 18
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 v 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 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.
5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
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a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo,
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľ pohrebu
bola obec.
6) Žiadosť o exhumáciu podľa ods. 5), 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, 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 ods. 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) Situačné plány pohrebiska sú umiestnené u správcu pohrebiska. Na týchto
plánoch je vyznačené administratívno – správne delenie na sekcie (oddelenia),
a rady. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.
článok 19
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Predĺženie tlecej doby sa určí na
základe hydrogeologického prieskumu a posudku Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva pri zriaďovaní cintorína.
článok 20
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 so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
2) Výrub drevín povoľuje Obecný úrad Tovarníky.
3) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
4) pohrebiska.
5) Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca
hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
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článok 21
Stavebné úpravy hrobových miest
1) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
a) jednohrob
110 x 245 cm
b) dvojhrob
210 x 245 cm
c) trojhrob
310 x 245 cm
d) detský hrob (dieťa do 6 rokov)
80 x 140 cm
e) 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) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku
nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.
Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
5) Po ukončení práce je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
6) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať
vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti
náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.
článok 22
Nakladanie s odpadmi
1) Na pohrebisku sú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na biologický odpad
(suché vence, kytice, zelina), ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2) Na odpad ako sú umelé kvety a vence, sklené kahance, slúžia ďalšie kontajnery,
ktoré sú viditeľne označené (separovaný zber).
3) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového
miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.
4) Je zakázané vypaľovať trávu a spaľovať odpad na pohrebisku.
5) Stavebník – nájomca hrobového miesta, je povinný stavebný odpad na vlastné
náklady odviesť z pohrebiska.
článok 23
Dostupnosť prevádzkového poriadku
Správca pohrebiska a domu smútku zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok
verejne prístupný na mieste obvyklom a aj na internetovej stránke obce –
www.tovarniky.eu.
článok 24
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Cenník služieb
1) Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné
a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie
a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody)
poskytované s užívaním hrobového miesta za:

2)
3)
4)
5)

a) jeden hrob, alebo urnu uloženú v jestvujúcom hrobe vrátane
b) miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu 15 rokov
vo výške
5,- €
c) za obnovu užívacieho práva na jeden hrob, alebo urnu
uloženú v jestvujúcom hrobe na dobu 10 rokov
vo výške
5,- €
d) dvojhrob, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu
na dobu 15 rokov vo výške
10,- €
e) za obnovu užívacieho práva na dvojhrob
na dobu 10 rokov vo výške
10,- €
f) prepožičanie miesta k postaveniu hrobky
na dobu 20 rokov za každý aj začatý 1m2
11,50 €
g) za obnovu užívacieho práva na miesto, kde je už postavená
hrobka na dobu 10 rokov za každý aj začatý 1m2
8,- €
h) cena za vybudované urnové miesto vo výške
74,50 €
i) prenájom samostatného urnového miesta
na dobu 15 rokov je vo výške
3,- €
ch) za obnovu užívacieho práva na samostatné
urnové miesto na dobu 10 rokov je vo výške
3,- €
j) využitie starého hrobového miesta v časti A,B
(časti, ktoré sú medzi domom smútku a
hlavným krížom v strede cintorína)
sú oslobodené od poplatku
po dobu 15 rokov.
Nájom obradnej miestnosti v Dome smútku k vykonaniu pietneho
aktu za 1 obrad
0,- €
Použitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku na dobu 24 hodín
a za každý aj začatý deň
5,- €
Reprodukovaná hudba v obradnej miestnosti
0,- €
Vystavenie povolenia k prácam na pohrebisku podľa čl. 20 ods. 1
0,- €
článok 25
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 o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
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podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a iné právne
delikty podľa § 31 uvedeného zákona.

článok 26
Záverečné ustanovenia
1) Pri prevádzke pohrebiska prevádzkovateľ postupuje v súlade so zákonom č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2) Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ
súhlas obecného zastupiteľstva obce.
3) Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku schválil Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, rozhodnutím č.: ................ zo
dňa ...........
4) Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí .... obecného
zastupiteľstva dňa ... a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
V Tovarníkoch dňa 1. 8. 2009

Dpt. Peter V a ň o
starosta obce
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