Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 11 ods.
4 písm. g zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Horná Mariková č. 3/2016,
ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Horná Mariková zo dňa
18.10.2016.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Obec Horná Mariková týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN)
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Horná Mariková, ktorý tvorí
prílohu k tomuto VZN.
Článok 2
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Horná Mariková
dňa 18.10.2016 a nadobúda účinnosť päťnástym dňom vyvesenia na úradnej
tabuli obce.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2009 zo dňa
15.5.2009.

Ing. Miroslav Hamar
starosta obce

Príloha

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obce Horná Mariková
Článok 1
I. Úvodné ustanovenia
1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Horná Mariková
(ďalej len prevádzkový poriadok) sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá prevádzky
pohrebiska a domu smútku v obci Horná Mariková a s tým súvisiace práva
a povinnosti občanov.
2. Tento prevádzkový poriadok upravuje:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá
používania zariadení pohrebiska a zariadení Domu smútku, povinnosti
správcu, prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku a pohrebných služieb,
e) čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových
miest
g) dĺžku tlecej doby
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska
i) spôsob nakladania s odpadmi
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
k) cenník služieb
3. Obec Horná Mariková v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e) a f) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pri výkone
samosprávy vykonáva správu pohrebiska, teda je správcom pohrebiska a je zároveň aj
prevádzkovateľom pohrebiska podľa § 17 ods. 1 Zákona o pohrebníctve, ak správu či
prevádzku pohrebiska zmluvne neprenechá inému subjektu.
4. V obci Horná Mariková je zriadené pohrebisko v miestnej časti Modlatín.
V priestoroch plochy pohrebiska je vybudovaný aj Dom smútku.
5. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre správcu, prevádzkovateľa, pre všetkých
návštevníkov pohrebiska, pre nájomcov hrobových miest, pre osoby vykonávajúce
stavebné a údržbárske práce na pohrebisku, pre pohrebné služby a aj pre účastníkov
pohrebu.

Článok 2
II. Povinnosti
správcu, prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku a pohrebnej služby
1.

2.

Správca zaisťuje riadnu údržbu pohrebiska, najmä sa stará o vonkajší vzhľad,
neprenajaté miesta na pohrebisku, údržbu zelene, čistotu, úpravu komunikácií, údržbu
oplotenia, o hygienické a ostatné účelové zariadenia, technickú vybavenosť
na pohrebisku, uzatvára zmluvy o prenájme hrobového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým
poriadkom pohrebiska,
b) 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,
c) zabezpečovať zjazdnosť prístupovej cesty, schodnosť plochy pred domom
smútku a chodníkov v cintoríne,
d) pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome
smútku,
e) dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome
smútku po splnení podmienok podľa § 8 ods. 4 písm. a) Zákona
o pohrebníctve.
f) dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po každom
uložení ľudských pozostatkov,
g) vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku po každom
smútočnom obrade,
h) zabezpečiť údržbu a udržiavanie cintorína v stave zodpovedajúcemu
zachovania dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na cintoríne
a v prípade potreby ich spílenia zabezpečí spílenie prostredníctvom
oprávnenej osoby,
i) starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili o významného
kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá
kto starať,
j) upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú
dôstojnosť cintorína,
k) dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej,
l) dodržiavať základné hygienické podmienky a bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci pri prevádzkovaní domu smútku a cintorína v súlade
s príslušnými platnými právnymi predpismi,
m) osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky
domu smútku a cintorína sú povinné používať osobné ochranné pracovné
prostriedky,
n) viesť evidenciu hrobových miest v rozsahu podľa § 17 ods. 4 ods. a)
Zákona o pohrebníctve vrátane fotodokumentácie hrobových miest
a náhrobných kameňov a evidenciu zmlúv o nájme hrobového miesta,
o) 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 na mieste
obvyklom na pohrebisku,
p) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby
zotleté, tleciu doby primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať

posudok úradu, na základe tohto posudku upraví prevádzkový poriadok
pohrebiska.
3. Povinnosti pohrebnej služby upravuje zákon o pohrebníctve.

Článok 3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1) Obec Horná Mariková
2) Horná Mariková č. 357, PSČ 018 03
3) IČO 00317276
Článok 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku
1) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

správu a údržbu pohrebiska,
prenájom hrobového miesta,
správu a údržbu objektov, komunikácií a zelene na pohrebisku,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
zber a odvoz odpadu z miesta pre zhromaždenie KO pod pohrebiskom,
funkčnosť studne pre možnosť dodávky vody,
ozvučenie počas pohrebných obradov,
zverejňovanie informácií súvisiacich s prevádzkou pohrebiska na mieste obvyklom –
na vývesnej tabuli v areáli pohrebiska.

2) Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva správu Domu smútku, ktorý slúži na:
a. dočasné uloženie ľudských pozostatkov v miestnosti vybavenej chladiacim
zariadením,
b. vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
3) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
4) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 2 hodiny pred začatím smútočného obradu
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
5) Samotné pohrebné činnosti vykopávanie hrobu, nakladanie s ľudskými pozostatkami
a ľudskými ostatkami, ako aj prípadná exhumácia sa môže vykonávať len prostredníctvom
pohrebnej služby.

Článok 5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste
(náhrobok, hrobka, rám) na vlastné náklady len s predchádzajúcim súhlasom správcu.
Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné riadiť sa
pokynmi správcu a týmto prevádzkovým poriadkom.
2. Nájomca je povinný upraviť na vlastné náklady hrobové miesto a označiť ho
spôsobom na pohrebisku obvyklým tak, aby nebol narušený estetický vzhľad
pohrebiska.
3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
4. Ak nájomca ani po výzve neodstráni nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto
v stanovenej lehote, alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo je znemený pobyt
nájomcu oproti údajom v nájomnej zmluve, nedostatok odstráni a zadokumentuje
prevádzkovateľ na náklady nájomcu.
5. Odpad z hrobového miesta je nájomca povinný uložiť do zberných nádob
umiestnených pred vstupom na pohrebisko - cintorín.
6. Nájomca je povinný platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním
hrobového miesta.
7. Nájomca je povinný po skončení nájmu hrobového miesta odstrániť na vlastné náklady
vybudovanú stavbu a príslušenstvo hrobového miesta.
8. Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:
a. vysádzať stromy a ostatné dreviny v cintoríne bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
b. umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa cintorína
c. vjazd motorových vozidiel a motocyklov do cintorína bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
d. fajčiť na pohrebisku,
e. odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f. vodiť alebo vypúšťať psov a iné zvieratá,
g. robiť hluk na pohrebisku,
h. neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i. vstup deťom do 10 rokov na pohrebisko bez sprievodu dospelej osoby,
j. osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby vykonávať bez písomné súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska akékoľvek stavby a stavebné úpravy na cintoríne.
9. Hroby s príslušenstvom, o ktorých obec všeobecne záväzným nariadením rozhodla,
že majú kultúrnu hodnotu alebo kultúrny význam ako pamätihodnosti obce sa
udržiavajú na náklady obce.
Článok 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať
tento prevádzkový poriadok a pokyny správcu. Sú povinní správať sa spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní:

a) v cintoríne a v dome smútku sa správať spôsobom, ktorý nenarušuje pietu
a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia
verejnému záujmu,
c) dodržiavať bezpečnostné predpisy s zmysle platných právnych predpisov
a požiarne predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi.

3. Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje:
a. vjazd motorových vozidiel a motocyklov do objektu pohrebiska bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa,
b. fajčiť v objekte pohrebiska,
c. odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d. vodiť alebo vypúšťať psov a iné zvieratá do objektu pohrebiska,
e. robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky a vstupovať už pod ich
vplyvom do objektu pohrebiska.
f. neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
g. poškodzovať a neoprávnene zasahovať do stavieb a zariadení v objekte pohrebiska.
h. umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými osobami vo všetkých
priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska,
a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska.

Článok 7
Prístupnosť pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne

Článok 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest
na pochovávanie
1.
2.
3.
4.

5.

Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením
Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
Spopolnené ostatky sa ukladajú na pohrebisku.
Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské
pozostatky sa môžu do toho istého hrobu uložiť pred uplynutím tlecej doby, ak je ich
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
Hrobové miesto a hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto
podmienky:

a) pre dospelú osobu:
b) pre dvojhrob dospelých:
c) pre trojhrob dospelých:
d) pre dieťa do 6 rokov:
e) pre dieťa do 10 rokov:
f) pre dieťa od 10 do 14 rokov

rozmer 1,1 m x 2,45 m, hĺbka minimálne 1,6 m
rozmer 2,1 m x 2,45 m, hĺbka minimálne 1,6 m
rozmer 3,1 m x 2,45 m, hĺbka minimálne 1,6 m
rozmer 0,8 m x 1,40 m, hĺbka minimálne 1,2 m
rozmer 0,9 m x 2,00 m, hĺbka minimálne 1,2 m
rozmer 1,0 m x 2,00 m, hĺbka minimálne 1,6 m

Táto plošná výmera obsahuje i plochu na vybudovanie obrubníka, alebo hrobky.
6.
7.
8.
9.

Pre uloženie urny sa nájomnou zmluvou prepožičiava miesto o rozmeroch 1,00 m x
1,00 m.
Bočná vzdialenosť medzi hrobovými miestami sa stanovuje podľa možností vo
vzdialenosti 0,30 m.
Mimo hrobového miesta je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa
betónovať, klásť dlažby, vysádzať rastliny a klásť akékoľvek prekážky prístupu.
Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

Článok 9
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
musí trvať najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.

Článok 10
Spôsob, pravidlá užívania a likvidácia hrobového miesta
1. Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta (ďalej len “nájomná zmluva“).
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom
spísať nájomnú zmluvu.
3. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy medzi
prevádzkovateľom cintorína a nájomcom na dobu neurčitú, pričom táto nájomná
zmluva nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby.
4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy má dedič, ktorý
sa písomne prihlási ako prvý.
5. Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov
minimálne na 10 rokov.
6. Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné
a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta. Výška týchto úhrad je
uvedená v § 12 Prevádzkového poriadku.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na cintoríne neumožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa cintorín ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
8. Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 22 Zákona
o pohrebníctve.
9. Likvidáciu príslušenstva hrobového miesta je povinný zabezpečiť na svoje vlastné
náklady nájomca. V prípade, že nemá záujem o jednotlivé zachovalé súčasti
likvidovanej stavby, môže ich so súhlasom správcu uložiť na miesto k tomu určené
a písomne sa vzdá majetkového nároku. Nepoužiteľné a poškodené súčasti stavby sú
stavebným odpadom, ktorý musí v súlade s predpismi o odpadoch odviesť
z pohrebiska.
10. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu a po dodržaní ustanovení Zákona
o pohrebníctve nájomca neodstráni stavbu z hrobového miesta, odstráni stavbu
na hrobovom mieste prevádzkovateľ na náklady nájomcu.
11. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu a nájomca nie je známy, po dodržaní
ustanovení Zákona o pohrebníctve stavbu na hrobovom mieste zlikviduje
prevádzkovateľ a s príslušenstvom naloží podľa § 22 ods. 8 citovaného zákona.

Článok 11

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1, Evidencia hrobových miest je vedená prevádzkovateľom pohrebiska – obcou Horná
Mariková. Evidencia pohrebiska sa člení na Evidenciu hrobových miest a Evidenciu
prevádzkovania pohrebiska
2, Od roku 2009 je zavedená evidencia nájomných zmlúv za hrobové miesto
3, Výška poplatku zaplatená za hrobové miesto sa určuje podľa aktuálneho platného poplatku
na dobu 10 rokov.
4.

Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 6) (ďalej len "nájomná zmluva")
a údaje o zmene nájomcu,
údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

g)

h)

skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu 7) alebo či ide o
vojnový hrob,8)
údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,

5. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
a)
b)

zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
zrušení pohrebiska,

Článok 12
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:
a. biologicky rozložiteľný odpad: suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety
v kvetináčoch, papierové obaly z kytíc, pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre
a podobne,
b. stavebný odpad: kamene, betón, zvyšky pomníkov a zvyšky ostatného príslušenstva
hrobu, kvetináče hlinené a keramické,
c. komunálny odpad: obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance sklenené,
kahance plastové, kovový odpad a podobne.
2. Prevádzkovateľ cintorína zabezpečuje na zber odpadu z pohrebísk zberné nádoby,
ktoré vyváža pravidelne podľa potreby.
3. Odpad vzniknutý pri výstavbe, zrušení a údržbe hrobového miesta je nájomca
hrobového miesta, osoba či firma budujúca stavbu na hrobovom mieste a návštevník
pohrebiska povinný ukladať ako drobný stavebný odpad do nádob na to určených.
4. Je zakázané prinášať na pohrebisko akýkoľvek odpad.
5. Nepoužitý stavebný materiál pri stavbe na hrobovom mieste a vykopanú zeminu je
zakázané umiestňovať ako odpad na pohrebisku.
6. Správca je oprávnený odstraňovať z hrobových miest netrvanlivé ozdoby, ktoré
narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a nakladať s nimi ako s odpadom.
7. Na pohrebisku je zakázané spaľovanie trávy a odpadu.

Článok 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej

služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom prepravy
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských
pozostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia spopolnených ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke, alebo uloženia
urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený
prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok 14
Cenník služieb
1. Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné
a úhrady za služby (správa a údržba cintorína, správa a údržba komunikácie a zelene
v cintoríne, zber a odvoz odpadu z cintorína, dodávku vody) poskytované s užívaním
hrobového miesta za:
a.
b.
c.
d.

jeden hrob /jednohrob/
dvojhrob
detský hrob
trojhrob

11,60 € za obdobie 10 rokov
19,90 € za obdobie 10 rokov
6,60 € za obdobie 10 rokov
26,60 € za obdobie 10 rokov

2. Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje za uloženie ľudských
pozostatkov v chladiacom zariadení:
a) občan s trvalým pobytom na území obce
b) ostatní
c) priestor bez použitia chladiaceho zariadenia

10,00 € / deň
20,00 € / deň
3,50 € /obrad

