OBEC
DOLNÁ MARIKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Mariková schválilo
na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2013 uznesením
č. 7/2013 6HD tento

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE DOLNÁ MARIKOVÁ
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Mariková sa uznieslo v súlade so zákonom NR SR č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve a § 6 zákona SNR š. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý určuje podmienky, zásady a
opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so
zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Čl. 2
Základné ustanovenie
Pohrebiskom sa rozumie miesto určené na pochovanie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov
alebo spopolnených ľudských pozostatkov a ostatkov /ďalej len „popol“/ do hrobu alebo hrobky.
Obec Dolná Mariková má zriadené pohrebisko, ktorého prevádzkovateľom je Obec Dolná
Mariková, Obecný úrad, Dolná Mariková 150, zastúpená starostom Ing. Petrom Šujakom, IČO
00317152 (ďalej len prevádzkovateľ).
Čl. 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje:
a/ správu a údržbu pohrebiska,
b/ správu a údržbu domu smútku a jeho sprístupnenie pohrebným službám a pozostalým pred
pohrebným obradom a tiež k ukladaniu ľudských pozostatkov; v dome smútku je chladiace
zariadenie s kapacitou pre 2 rakvy,
c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d/ správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku vrátane prístupovej komunikácie,
e/ likvidáciu odpadu,
f/ vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku,
g/ povoľuje vstup na pohrebisko prevádzkovateľom pohrebných služieb a kamenárskym firmám,
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h/ vykopanie hrobu, zasypanie hrobu a exhumáciu prenecháva prevádzkovateľovi pohrebnej
služby, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom pohrebiska zmluvu a ktorého si vyberie
obstarávateľ pohrebu.
Čl. 4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
- poskytnúť prevádzkovateľovi alebo správcovi pohrebiska všetky potrebné údaje v súlade
s § 17 ods. 4 písm. a zákona č. 131/2010 Z.z. a oznamovať všetky zmeny týchto údajov,
- platiť riadne a včas nájomné za prenajaté hrobové miesto a úhradu za služby s tým
spojené; výšku týchto poplatkov stanovuje obecné zastupiteľstvo v súlade s platnými
predpismi; podmienky prechodu nájmu, následky neuzatvorenia nájomnej zmluvy a
podmienky zániku nájmu ustanovuje zákon,
- zriaďovať hrobové miesta v súlade s čl. 8 a pred zahájením prác je potrebné vyžiadať
súhlas prevádzkovateľa cintorína a riadiť sa pri vykonávaní týchto prác jeho pokynmi,
- vykonávať údržbu prenajatého hrobového miesta a hrobového zariadenia na vlastné
náklady tak, aby ich stav nebránil užívaniu iných hrobových miest,
- najneskoršie do 3 mesiacov od pochovania zaistiť úpravu plochy hrobového miesta a jeho
označenie dreveným krížom alebo tvarovanou doskou s údajmi o pochovaní,
- v prípade, že je narušená stabilita hrobového zariadenia, zaistiť na vlastné náklady jeho
opravu,
- strpieť číselné označenie hrobového miesta prevedené prevádzkovateľom,
- udržiavať čistotu a poriadok prenajatého hrobového miesta a jeho okolia a odpad
likvidovať spôsobom určeným prevádzkovateľom.
3. Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté hrobové miesto do prenájmu.
Čl. 5
Všeobecné podmienky pre návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebísk sú povinní zdržať sa takého jednania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zomrelých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, najmä chovať sa hlučne, používať
prenosné nosiče zvuku, požívať alkoholické nápoje, omamné psychotropné látky, odhadzovať
odpadky mimo nádob k tomu určených, poškodzovať hrobové zariadenia alebo výzdobu
a výsadbu na hroboch a používať priestory cintorína a ich vybavenia k iným účelom, než k
akým sú určené.
2. Na pohrebisku je zakázaný prístup podnapitým osobám, osobám so psami, mačkami a inými
zvieratami.
3. Na pohrebisku je zakázané chodiť na bicykloch, detských trojkolkách, skateboardoch a
kolieskových korčuliach.
4. Vozidlá s výnimkou invalidných vozíkov môžu na pohrebiská vchádzať a zdržiavať sa len so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a pri splnení stanovených podmienok.
5. Deťom do 8 rokov je povolený vstup do areálu pohrebiska len v sprievode dospelej osoby.
6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy, do uličiek a na miesta okolo
hrobov nie je povolené.
7. Lampáše a sviečky je možné zasvietiť na jednotlivých plochách len vtedy, pokiaľ sú
vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. V odôvodnených prípadoch môže
prevádzkovateľ pohrebiska používanie otvoreného ohňa obmedziť alebo zakázať.
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8. Odpady je potrebné odkladať na určené miesta.
9. Návštevníci ani nájomcovia hrobových miest nemajú oprávnenie vykonávať akékoľvek
zásahy do zelene vysadenej prevádzkovateľom pohrebiska. Bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa nemôžu vykonávať akúkoľvek výsadbu drevín v areáli pohrebiska.
10. Usporiadanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom jeho
prevádzkovateľa.
11. Na pohrebisku je povolené vykonávať akékoľvek práce len v takom rozsahu a takým
spôsobom, ktorý ustanovuje tento poriadok. Vykonávanie opráv a úprav hrobových zariadení
a kamenárskych prác je potrebné pred zahájením oznámiť správcovi pohrebiska.
12. Dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku vykonáva pracovník prevádzkovateľa.
13. Na pohrebisku nie je obmedzená doba návštevnosti.
Čl. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov,
ľudských ostatkov, exhumácia a plán hrobových miest
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. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej
katastrálnom území došlo k úmrtiu, alebo sa našli ľudské pozostatky.
3. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo ostatkami môže do hrobov ukladať len osoba
poverená prevádzkovateľom pohrebnej služby, a iná osoba len so súhlasom tohto
prevádzkovateľa. To isté platí aj o vykonávaní prác spojených so zaisťovaním exhumácií.
4. Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov na uloženia rakvy s ľudskými
pozostatkami 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. Hĺbka hrobu sa meria od úrovne okolitého
terénu a 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 so
zreteľom na úroveň okolia hrobu.
5. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednej, prípadne po dvoch nad sebou
do každého hrobu. Pri ukladaní rakvy do prehĺbeného hrobu musí byť uložená spodná rakva
oddelene od vrchnej časti betónovou platňou.
6. Tlecia doba je určená na 20 rokov. 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 poslednou rakvou bude
najmenej 1 m.
7. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa prikladajú k pomníkom v kamenných
obaloch, alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
8. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno
uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového miesta.
9. Spopolnené ľudské ostatky je možné uložiť na pohrebisku, alebo urnu s popolom odobrať len
so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
10. Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ostatkov je prevádzkovateľ pohrebiska povinný a
oprávnený zisťovať u občanov, prípadne u pohrebnej služby všetky potrebné údaje v súlade
so zákonom. Objednávateľ pohrebu alebo pohrebná služba sú povinní tieto údaje poskytnúť.
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Čl. 7
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Obec vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska. Jednotlivé
hrobové miesta sú znázornené na pláne cintorína.
Čl. 8
Podmienky pre zriaďovateľa hrobového miesta
1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajme miesto pre hrob na základe písomnej zmluvy, na dobu
neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná
skôr ako uplynie tlecia doba určená v prevádzkovom poriadku. Ak to pomery na pohrebisku
umožňujú, prevádzkovateľ prenajme hrobové miesto na ďalšiu dobu.
2. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
na uloženie urny.
Hrob je miesto na pohrebisku, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ostatkami do zeme.
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.
Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových
miest, prikladať k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
Pri budovaní nových hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu musia byť dodržané
podmienky a rozmery:
- jednohrob /hrobka/ dospelého 110 x 245 cm
- dvojhrob /hrobka/ dospelých
210 x 245 cm
- trojhrob /hrobku/ dospelých
310 x 245 cm
- detský hrob
70 x 160 cm
- urnový hrob
50 x 50 cm
- hrobka / jej budovanie je možné iba pod úrovňou terénu pri dodržaní vyššie uvedených
rozmerov /
Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov, pokiaľ spracovaný plán pohrebiska nehovorí inak a umožňuje to terén.
Na základe zaplateného užívacieho práva k hrobovému alebo urnovému miestu vzniká
oprávnenej osobe možnosť uložiť svojho zosnulého do zeme v rakve alebo v urne a upraviť
povrch miesta spôsobom v mieste obvyklým, na základe písomného súhlasu(súhlas na
postavenie náhrobného kameňa), ktorý oprávnená osoba obdrží od správcu pohrebiska.
Pozostalý (oprávnená osoba) zriaďuje náhrobný pomník a jeho súčasti na svoje náklady a
riziko po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu pohrebiska. Vlastník cintorínov a
správca cintorínov nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie tohto majetku,
pretože cintorín je verejne prístupné miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu voľných a prenajatých hrobových miest a umožní
občanovi nahliadnuť do plánu cintorína. Žiadna oprávnená osoba nemá právo na prenájom
vopred vyhliadnutého hrobového miesta s výnimkou, že sa jedná o miesto po blízkom
príbuznom, ak uplynula 20 ročná tlecia doba a iná blízka osoba si neuplatnila prednostné
právo.
4. V prípade smrti nájomcu má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na
hrobové miesto blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
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5. Dojednaním oprávneného s treťou osobou o prevode práva z tejto zmluvy nie je
prevádzkovateľ viazaný.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
- zistiť u nájomcu údaje požadované zákonom pre vedenie evidencie súvisiace s
prevádzkovaním cintorína
- odovzdať nájomcovi hrobového miesta (ďalej len nájomca) k užívaniu hrobové miesto a
oboznámiť ho s jeho evidenčným číslom a určením tak v teréne ako aj na orientačnom
pláne cintorína
- umožniť nájomcovi užívanie hrobového miesta, zariadenia alebo hrobky za podmienok
stanovených v tomto prevádzkovom poriadku a v zákone
- umožniť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zariadeniu cintorína, zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta alebo hrobového zariadenia s výnimkou
prípadov, kedy je to nevyhnutne potrebné, napr. v dôsledku pochovávania do susedného
hrobu alebo hrobky, kamenárskych prác alebo úprav cintorína, prípadne pri odstraňovaní
následkov živelnej pohromy, v týchto prípadoch je obmedzenie prístupu možné na
nevyhnutne potrebný čas.
Čl. 9
Vznik a zánik práva užívania hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy, uzavretej medzi
prevádzkovateľom pohrebiska a záujemcom o hrobové miesto na dobu neurčitú. Nájomnú
zmluvu je možné uzavrieť na dobu pred uložením ľudských pozostatkov a k hrobovému
miestu po uložení ľudských pozostatkov.
2. Dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platiť prevádzkovateľovi
pohrebiska nájomné za obdobie prenájmu alebo užívania hrobového miesta / najskôr od roku
2007 / a za cenu uvedenú v cenníku služieb, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového
poriadku.
3. K zániku práva nájmu zriadeného písomnou zmluvou môže dôjsť písomnou výpoveďou
nájomcu alebo jeho právneho nástupcu a len po uplynutí tlecej doby.
4. Po uplynutí tlecej doby je prevádzkovateľ oprávnený vypovedať zmluvu iba v prípade ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na dlhšiu
dobu pre prekážku zákazu pochovávania, alebo sa pohrebisko ruší
- nájomca ani po písomnom upozornení nezaplatil nájomné za používanie hrobového
miesta.
5. Nájomnú zmluvu možno vypovedať v časovej postupnosti podľa § 22 zákona č. 131/2010
Z.z. .
Čl. 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku sú umiestnené kontajnery, určené na odkladanie odpadu a bioodpadu, ktorých
likvidáciu zabezpečuje prevádzkovateľ podľa potreby.
2. V prípade vykonávania výkopových, stavebných a búracích prác odpad likviduje na svoje
náklady realizátor. Správca pohrebiska zabezpečí za odplatné zapožičanie kontajnera na
stavebný odpad.

5

Čl. 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu za nasledovných podmienok:
- prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu
minimálne deň vopred a podľa potreby oboznámi prevádzkovateľa so scenárom
pohrebného obradu,
- prevádzkovateľ určí hrobové miesto v súlade s plánom pohrebiska a umožní vstup
pracovníkom pohrebnej služby - vykonávateľom výkopových prác,
- pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko sú povinní
dodržiavať pokyny bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného
prostredia,
- prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorá bude vykonávať pietny akt, si od
prevádzkovateľa pred obradom preberie priestory a zariadenie v dome smútku a za tieto
zodpovedá
- prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
- pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu bude
umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom
pohrebného obradu,
- 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.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Cenník služieb a poplatkov tvorí prílohu prevádzkového poriadku a môže byť zmenený
uznesením Obecného zastupiteľstva
2. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako
priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Týmto Prevádzkovým poriadkom pohrebiska sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska
schválený uznesením č. 2/2007 7H/4.
4. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Marikovej
uznesením č. 7/2013 6HD zo dňa 26. novembra 2013.

Ing. Peter Š u j a k
Starosta obce
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