Všeobecne záväzné nariadenie
OBEC TVAROŽNÁ

Číslo: 10/2011
Výtlačok
číslo: 1/2

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Tvarožná

15.6.2011

VZN nadobúda účinnosť

1.7.2011

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej podľa ust. § 4 ods.3 písm. g/ a § 6 ods.1 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ust. zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce :

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná
č. 10/2011
o prevádzkovom poriadku pohrebiska „Verejný cintorín“
Identifikačné údaje :
Pohrebisko :
Zriaďovateľ pohrebiska :
IČO :

Verejný cintorín v obci Tvarožná
Obec Tvarožná
00326640

Čl. 1
Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska „Verejný cintorín“
v obci Tvarožná.
Vlastníkom, správcom a prevádzkovateľom je obec Tvarožná.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov, obstarávateľov pohrebov, na poskytovanie služieb na pohrebisku, na návštevníkov pohrebiska a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.
Prevádzkový poriadok bol schválený "Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade" č. KK 2631/2/2007.
Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto prevádzkového poriadku v zmysle zákona č. 131/2010 :
a/ Ľudské pozostatky – sú mŕtve ľudské telo
b/ Ľudské ostatky
- sú ľudské pozostatky po pochovaní
c/ Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami - je manipulácia, preprava, prenos, úprava od
momentu smrti po pochovanie.

d/ Zaobchádzanie s ľudskými ostatkami - je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné
pochovanie.
e/ Pochovanie
- je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu
alebo hrobky na pohrebisku a urny s popolom na pohrebisku.
Popol sa môže uložiť aj na inom mieste.
f/ Opätovné pochovanie - je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania
na iné miesto.
g/ Spopolnenie
- je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
h/ Pohrebisko
– je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka, a vsypová lúka.
i/ Cintorín
- je pohrebisko určené na pochovanie
j/ Zmluvný poskytovateľ - je podnikateľský subjekt s odbornou spôsobilosťou a zmluvou uzaslužieb
tvorenou s obcou Tvarožná na poskytovanie vymedzených služieb.
k/ Poverená osoba - je osoba poverená obecným úradom Tvarožná konkrétnou činnosťou .
l/ Hrobové miesto - je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo
miesto na uloženie urny.
m/ Urnové miesto
- je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme.
n/ Konečná rakva
- je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovávajú
j/ Exhumácia
- je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.
k/ Hrob
- je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
Prehĺbený hrob - je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
alebo rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii
s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve.
Dvojhrob alebo viachrob - je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba.
l/ Hrobka
– je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov,
ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou.
m/ Nájomca
- je osoba, s ktorou prenajímateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové
miesto na pohrebisku.
n/ Obstarávateľ pohrebu - je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
Čl. 3
Základné povinnosti prevádzkovateľa – správcu pohrebiska
a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ je povinný :
1. Zriaďovať miesta na hroby a hrobky na pohrebisku, ktoré spravuje.
2. Zabezpečovať výkopy hrobových jám a exhumácie prostredníctvom zmluvného poskytovateľa služieb, alebo osoby poverenej obecným úradom, prípadne iných podnikateľských
subjektov s odbornou spôsobilosťou.
3. Prepožičať hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto prevádzkovým
poriadkom.
4. Viesť evidenciu o pochovaní zomrelých na pohrebisku a písomne informovať nájomcu o
skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu je známa jeho adresa.
5. Písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa pohrebisko má zrušiť, ak mu

je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na pohrebisku na obvyklom
mieste.
6. 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 a na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
7. Prevádzkovateľ 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 zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom , alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovaľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska môže požičať nevykurovanú miestnosť na prezliekanie služby /kopáčov/ , na ukrytie pred nepriaznivým počasím a uloženie náradia.
Táto služba nie je spoplatnená .
9. Zmluvným poskytovateľom služieb sú „Pohrebné služby QUO VADIS“ Toporcerova 2
Kežmarok, telef.0905 231487, 0907 116272, IČO 37240633 DIČ 1044861609.
10.Prevádzkovateľ v rámci kapacitných možností umožní prenájom sály, kuchyne a sociálneho zariadenia na účely usporiadania rozlúčkového posedenia – karu podľa vopred spísanej
dohody a za úplatu podľa platného cenníka.
11. Prevádzkovateľ bude pred pohrebom vysielať v rozsahu ½ hod. smútočnú hudbu. Táto
služba nie je spoplatnená.
12. Prevádzkovateľ umožní bezplatný odber nepitnej vody z pumpy na murárske a betonárske
práce a na polievanie kvetín.
Čl. 4
Povinnosti nájomcov, návštevníkov pohrebiska a podnikateľských
subjektov vykonávajúcich práce na pohrebisku
1. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení užívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle
§ 663 až § 684 Občianskeho zákonníka. Nájomcom u hrobových miest, ktoré boli prepožičané /zaplatené/ do 31.10.2005 je osoba, na ktorú bol vystavený prvý doklad.
2. Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, zastupujúce
nájomcu alebo obstarávateľa pohrebu pri vybavovaní na obecnom úrade
alebo ak vykonávajú kamenárske a údržbárske práce na hroboch, sú povinné predložiť
písomné splnomocnenie od nájomcu resp. obstarávateľa pohrebu .
Súkromné osoby, ktoré zastupujú nájomcu alebo obstarávateľa pohrebu sú povinné
predložiť obecnému úradu písomné splnomocnenie od nájomcu alebo obstarávateľa
pohrebu s úradne overeným podpisom.
3. Úpravu hrobu /kvetinová výzdoba, pomník, hrobka/ majú právo vykonať nájomcovia
hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad pohrebiska.
4. Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť
okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby nesmú ukladať do kontajnerov pri pohrebisku, ale sú povinné tieto odniesť na vlastné náklady.
5. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už jestvujúcich
stavieb je potrebný písomný súhlas obecného úradu na základe „Ohlásenia stavebnokamenárskych prác“za poplatok podľa platného cenníka, ktorý slúži zároveň ako povolenie na vjazd motorového vozidla.
6. Spopolnené telesné pozostatky môžu uložiť i nájomcovia príslušného hrobového
miesta. Sú však povinní ohlásiť to na obecnom úrade.
7. Bez písomného súhlasu obecného úradu nie je povolené vysádzať stromy, kry, umiest-

ňovať lavičky a iné stavby.
8. Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku, je obecný úrad oprávnený uviesť okolie
hrobového miesta do pôvodného stavu na náklad porušovateľa týchto ustanovení.
9. Každý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné
zbytky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov vyviezť z pohrebiska. /Pozri čl. 14/
10. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
11. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, pomníkov a ich odcudzenie ako aj za výzdobu, pretože nie je mu známy okruh osôb, ktoré môžu do stavu
hrobu zasahovať a vykonávať na ňom úpravy, opravy a zmeny.
12. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a písomne oznamovať prevádzkovateľovi na obecnom úrade všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest podľa § 17 ods.4 písm.a/ Zákona
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve .
13. Obstarávateľ pohrebu, nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobu /hrobky/ zodpovedajú možnosti uložiť ďalšiu rakvu.
Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce z bezpečnostných dôvodov vykonávajú až
v deň pohrebu. Je možné tieto práce vykonať aj 1 deň pred pohrebom, avšak pri dodržaní podmienky, že po prerušení alebo ukončení prác v prevádzkovej dobe musí vykonávateľ prác výkopové miesto ohradiť výstražnou fóliou a zabezpečiť ho proti pádu
okolo idúcich osôb.
Obstarávateľ pohrebu je povinný na svoje náklady demontovať tie časti príslušenstva
hrobu /hrobky/, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
14. Obstarávateľ pohrebu, nájomca je povinný u zmluvného poskytovateľa služieb, alebo
u osoby poverenej obecným úradom objednať výkop hrobu min 1 pracovný deň pred
pohrebom.
15. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
16.Výkopy hrobov, pochovávanie a exhumácie smú vykonávať len pracovníci zmluvného
poskytovateľa služieb, osoba poverená obecným úradom, alebo iné podnikateľské subjekty s odbornou spôsobilosťou.
17. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ na základe príslušného rozhodnutia. Smú sa realizovať len v období vegetačného kľudu.
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Čl. 5
Prepožičanie hrobového miesta – nájomná zmluva a nájomné
Prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto na dobu 50 rokov.
O prepožičaní hrobového miesta vyhotoví prevádzkovateľ – obecný úrad nájomnú
zmluvu na dobu neurčitú.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak
je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Obecný úrad bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu, alebo
notárom overený hodnoverný doklad..
Ak priami dedičia už nežijú, tak sa nájomná zmluva uzatvorí s dedičom nežijúcich dedičov. Obecný úrad bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského
konania, uznesenia súdu, alebo notárom overený hodnoverný doklad.
Pri jestvujúcich hrobových miestach, kde nie je uvedený nájomca, alebo obstarávateľ
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pohrebu do 31.10. 2005, majú prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy dedičia nebohého. Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Obecný úrad bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu, alebo notárom overený hodnoverný doklad.
Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom
podľa tohto prevádzkového poriadku.
Nájomné za prepožičanie hrobového miesta sa platí vopred na obdobie 50 rokov a vo
výške podľa platného cenníka.
Platiteľom nájomného môže byť len nájomca, alebo ním poverená osoba. Na doklade
o zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii obecného
úradu.
Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka, pomník a príslušenstvo. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom nájomcu, úradne overeným na príslušnej matrike resp. u notára.

Čl. 6
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, nejneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. 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.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
3 písm. a/ a b/, musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
3 písm. a/ a b/, je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
3 písm. c/, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
3 písm. c/ a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po
uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
3 písm. c/ a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na

hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
3 písm. c/
Čl. 7
Evidencia
1. O pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebisku „Verejný
cintorín „ v obci Tvarožná vedie osobitnú evidenciu obecný úrad, i pri zabezpečovaní
pohrebného obradu inou než zmluvnou pohrebnou službou.
2. Evidencia obsahuje tieto údaje :
a/ názov a miesto pohrebiska, IČO a DIČ prevádzkovateľa
b/ Meno, priezvisko a rodné číslo zomrelého
c/ Dátum a miesto narodenia, úmrtia a vek zomrelého
d/ Dátum pochovania alebo spopolnenia
e/ Umiestnenie, číslo hrobového miesta a hĺbku pochovania
f/ 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
g/ Záznam o nebezpečnej chorobe
h/ Dátum zaplatenia nájomného za hrobové miesto a doba, za ktorú bolo nájomné zaplatené
i/ Dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
3. Vojnové hroby
Na tomto cintoríne sú 2 vojnové hroby :
1/ Hrobové miesto F 99 - Maximilián Krajňák-Lányi nar. 31.5.1892, zomrel 6.9.1916.
- poloha hrobu - mramorový pomník blízko hlavnej brány vľavo,
2/ Hrobové miesto F 98 - Vincent Krajňák nar. 1.8.1896, zomrel 7.7.1918.
- poloha hrobu - mramorový pomník blízko hlavnej brány vľavo
Čl. 8
Prístup na pohrebisko a údržba chodníkov
1. Pohrebisko je otvorené :
nepretržite s výnimkou zadnej brány pre vjazd motor.
vozidiel.
2. Na pohrebisko je zakázaný vstup so zvieratami a so psom, s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú príslušné označenie.
3. Na pohrebisku je zakázané fajčiť.
4. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.
5. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný len za týchto podmienok :
- Pre nevládnych a invalidných občanov pri účasti na pohrebe – bez poplatku
- Pri uložení kvetov, vencov a kytíc po rozlúčke – bez poplatku
- Pri oprave a úprave hrobového miesta a hrobky pre nájomcu – bez poplatku.
- Pre kamenárstva a pohrebné služby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle – za poplatok podľa platného cenníka s podmienkou písomného súhlasu obecného úradu podľa čl. 4 bod 5.
Poplatok je potrebné zaplatiť vopred na obecnom úrade.
6. V zimnom období v čase od 15.10. do 31.3. a v prípade nepriaznivého počasia z bezpeč-

nostných a technických dôvodov platí zákaz vstupu všetkých motorových vozidiel.
7. Údržba prístupových chodníkov je zabezpečovaná podľa technických a personálnych
možností prevádzkovateľa. Musí však byť zabezpečená pred každým pohrebom.
8. Návštevníci sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá
za prípadné úrazy návštevníkov.
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Čl. 9
Ukladanie telesných a spopolnených pozostatkov zomrelých
Vkladať rakvy a urny s telesnými pozostatkami zomrelých do hrobov, hrobiek a krýpt
smie len zmluvný poskytovateľ služieb alebo iné pohrebné služby, ak si ich žiada obstarávateľ pohrebu. Výnimkou je ukladanie rakvy člena uniformovanej zložky /vojak, hasič,
poľovník a pod./ alebo osobitné želanie obstarávateľa pohrebu.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spĺňať tieto požiadavky :
-Hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m a 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 medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
- Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá na
tomto pohrebisku trvá 20 rokov.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky
ak je možné umiestniť ich nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
Do hrobky je možné uložiť aj viac rakiev s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Uložená
rakva a hrobka musia byť zabezpečené pred únikom zápachu do okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky pred hlodavcami.
Na tomto pohrebisku sú stanovené rozmery hrobov :
- pre dospelého
220 x 90 x 180 cm /dĺžka, šírka, hĺbka/
- pre dieťa do 10 r.
120 x 70 x 140 cm
- pre dieťa nad 10 r.
160 x 70 x 140 cm
- hlboký pre 2 hroby nad sebou 220 x 90 x 220 cm
Ľudské pozostatky musia byť pochované.
S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať spôsobom, ktorý sa
nedotkne dôstojnosti mŕtveho a etického cítenia pozostatalých alebo verejnosti.
S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k
ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
- 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. Neplatí to, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní.
- Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od
úmrtia s výnimkou podľa § 8 ods. 4 písm. h/ zákona č. 131/2010 /podmienka trvalého
udržania teploty – 10 stupňov C/
- Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok podľa § 115 Trestného poriadku.
- Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada o pochovanie,
prevádzkovateľ mu to umožní a vedie o tom evidenciu, ktorá obsahuje meno a priez-

visko matky.
- Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu v prípade neprítomnosti nájomcu
možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu.
- Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami,
antraxom /slezinovou sneťou/, cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými
vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami /ďalej len "nebezpečná choroba"/ sa
musia uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou
vložkou.
8. Je zakázané
- vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak
uplynuli viac ako 3 dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení.
- spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila.
Čl. 10
Zákaz pochovávania
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej
správy.
2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno
ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.
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Čl. 11
Exhumácia
Ľudské ostatky je možné exhumovať na :
a/ príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b/ na žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 Zák. 131/2010 Z.z. žiadateľ podáva
prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí
obsahovať:
a/ vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky
pred uplynutím tlecej doby,
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d/ identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. S ostatkami musí byť dôstojne
manipulované, prenášané budú v rakve a v čo najkratšej dobe pochované do nového
hrobu, alebo spopolnené.
Exhumácia ostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený
prístup pre náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v čase mimo otváracích hodín
Exhumácie vykonávajú len pracovníci zmluvného poskytovateľa služieb, prípadne
iného subjekty s odbornou spôsobilosťou spĺňajúceho podmienky zákona č. 131/2010.
Čl. 12
Tlecia doba

1.Telo zomrelého musí byť v zemi alebo hrobke minimálne po dobu 20 rokov. Táto
doba sa nazýva tlecia doba.
Čl. 13
Označenie hrobov
1. Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového
poriadku.
2. Základne označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého je
pomník alebo kríž, prípadne obelisk, ktoré sa osadia do zeme v záhlaví hrobového miesta
bezprostredne po pochovaní. Na pomníku, kríži alebo obelisku musí byť uvedené :
a/ Meno a priezvisko zomrelého
b/ Dátum narodenia a dátum úmrtia
Čl. 14
Nakladanie s odpadmi
1. Stavebný odpad je povinný každý podnikateľský subjekt po ukončení prác likvidovať
na skládke odpadu na vlastné náklady. Najbližšie skládky odpadu prevádzkuje obec
Ľubica a Žakovce.
2. Prebytočnú zeminu je potrebné vyviezť na vyhradené miesto nad hornú /nie vstupnú/
bránu a je možné ju znova použiť po neskoršom usadnutí hrobu.
3. Všetky ostatné odpady vznikajúce na cintoríne, ako je výzdoba, sviečky, kahančeky a pod.
sú nájomcovia a návštevníci povinní ukladať do veľkoobjemového kontajnera umiestneného pri hornej bráne. Do veľkoobjemového kontajnera je zakázané ukladať nebezpečný
odpad.
4. Je zakázané znečisťovať okolie kontajnera ukladaním odpadov.
5. Vyprázdňovanie veľkoobjemového kontajnera zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
Čl. 15
Pohrebné obrady
1. Cirkevné obrady si obstarávatelia pohrebov zabezpečujú sami.
2. Občianske obrady sa vykonávajú na základe žiadosti podanej na obecnom úrade
minimálne 2 dni pred pohrebom. Vopred je potrebné zaplatiť poplatok podľa platného
cenníka.
Čl. 16
Priestupky
1/Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a/ nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta podľa čl. 4,
b/ neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c/ neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d/ písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa čl. 7
e/ neudržiava poriadok na pohrebisku
f/ nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, týkajúce sa povinností
návštevníkov,

g/ nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2/ Za priestupky podľa ods. 1/ možno uložiť pokutu do 663 eur.
3/ Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje Zákon SNR č. 372/1990 o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
4/ Za priestupky podľa zákona 131/2010 možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
Čl. 17
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované.
2. Ceny služieb, ktoré poskytuje priamo prevádzkovateľ pohrebiska, boli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tvarožná dňa 15.6.2011.
Pre služby, ktoré poskytuje zmluvný poskytovateľ uvedený v čl.3 ods. 9 platí cenník,
ktorý je súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom.
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Čl. 18
Kontrola a dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia
Každá fyzická a právnická osoba je povinná na území obce zachovávať ustanovenia
všeobecne záväzného nariadenia obce Tvarožná a oznámiť ich porušovanie.
Kontrolu dodržiavania ustanovení všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta
obce, poslanci obecného zastupiteľstva a správca cintorína.
Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou
osobou je priestupkom podľa osobitných predpisov.
Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickými
osobami je iným správnym deliktom.

Čl. 19
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná – Prevádzkový poriadok pohrebiska
„Verejný cintorín v obci Tvarožná“ bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tvarožná
dňa 15. 6. 2011 uznesením č. 16/2011.

.........................................
Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Tvarožná č. 10/2011 :

Poplatky za hrobové miesto,
ohlásenie prác a obrady

Merná
jednotka

Suma
v€

Nájom 1 hrobového miesta - občania s trvalým pobytom
/alebo 1 urnové miesto/ - občania bez trvalého pobytu

50 rokov
50 rokov

4,8,-

Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác a súčasné
povolenie na vjazd motor. vozidla podľa čl. 4 ods.5
a čl. 8 ods.5 všeob.záväzného nariadenia č. 2/2007

1 zákazka

4,-

1 obrad

33,-

Uskutočnenie občianskych obradov /mimo cirkevných/

Platnosť : Od 1. 1. 2011

