Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE
CHOCHOLNÁ – VELČICE

Prevádzkový poriadok pohrebísk
Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej - Velčiciach uznesením č. 09/2018 schválilo dňa 15.1.2018 v zmysle §
18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017, ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Chocholná – Velčice.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických
zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov
spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom
stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržali zdravotné
a iné predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Prevádzkový poriadok pohrebísk určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať
pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon
o pohrebníctve“) a zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Tento poriadok sa vzťahuje na všetky pohrebiská v obci Chocholná Velčice, t.j. v časti obce Malá Chocholná a Velčice.
Čl. 3
Správa pohrebísk
Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu.
Správu a prevádzkovanie pohrebísk v Chocholnej - Velčiciach vykonáva Obec Chocholná - Velčice (ďalej
len „prevádzkovateľ pohrebísk“) prostredníctvom správcu. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný starať sa
o vonkajší vzhľad pohrebísk, hlavne výsadbou, údržbou a polievaním zelene, úpravou ciest a chodníkov,
zabezpečením likvidácie odpadu, zabezpečovaním čistoty celého komplexu a udržiavaním zariadení
nachádzajúcich sa na pohrebiskách.
Čl. 4
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk
Pohrebiská: Cintorín Malá Chocholná, Cintorín Velčice
Zriaďovateľ pohrebísk: Obec Chocholná - Velčice
Prevádzkovateľ pohrebísk: Obec Chocholná – Velčice, IČO: 00311642
Čl. 5
Zriadenie pohrebísk
1.

Obec Chocholná-Velčice má zriadené 2 pohrebiská vo svojom katastrálnom území. Vlastníkom
pozemkov, na ktorých sú zriadené pohrebiská, je obec Chocholná-Velčice.

2.

Pohrebiská sú určené výhradne na pochovávanie zomrelých ľudí. Nesmú sa tu pochovávať zvieratá.

3.

Súčasťou pohrebísk sú hroby, hrobky a urnové miesta.

4.

Obec prevádzkuje pohrebiská, márnice a domy smútku sama.

5.

Pohrebiská v obci Chocholná-Velčice sú oplotené. Stanovená šírka ochranného pásma pohrebísk 50 m
je dodržaná. Prakticky v celom ochrannom pásme pohrebísk sa nachádza orná pôda a ostatné plochy.
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6.

Situačné plány pohrebísk sú súčasťou písomnej dokumentácie pohrebísk.
Čl. 6
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

Prevádzkovateľ pohrebísk poskytuje na pohrebiskách tieto služby:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebísk,
e) správu márnic a domov smútku,
f) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách (okrem prenajatých hrobových miest, ktoré sú
spravované podľa čl. 10, ods. 1, písm. d) tohto prevádzkového poriadku),
g) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
h) zber a odvoz odpadu z pohrebísk.
Čl. 7
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie
prevádzky pohrebísk
1. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný:
a) prevádzkovať pohrebiská v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebísk,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním,
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť
registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
d) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,
e) vykonávať práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi pohrebísk,
f) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci boli počas smútočného obradu slušne a čisto upravení a služby
vykonávali iba v odevoch na to určených,
g) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebísk,
h) písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto
informáciu zverejniť na miestach obvyklých na pohrebiskách,
i) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu musí
primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrologického prieskumu,
j ) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby,
k) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebiskách,
l) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebiskách, ako je dom smútku a iné objekty
tvoriace vybavenosť pohrebiska,
m) starať sa o inžinierske siete na pohrebiskách,
n) starať sa o oplotenie pohrebísk,
o) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebiskách,
p) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebísk,
q) organizovať miesta na hroby, hrobky a urnové miesta (ďalej len „hrobové miesta") na pohrebiskách,
ktoré spravuje a prevádzkuje,
r) značiť hrobové miesta.
2. Zamestnanci prevádzkovateľa pohrebísk majú zakázané:
a) poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovateľovi pohrebísk zaplatené,
b) požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného
zaradenia.
3. Osoby vykonávajúce práce na pohrebiskách, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebísk.
4. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu aj iné osoby, napr. pozostalí, rodinní
príslušníci, hasiči, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky obstarávateľa pohrebu.
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5. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť pozostalí iba s
vedomím prevádzkovateľa pohrebísk.
6. Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu musí byť vykonané podľa platných predpisov. Pre prevádzkovateľa
pohrebísk – Obec Chocholná-Velčice, bude výkopové práce súvisiace s pochovávaním, vykonávať len
oprávnená organizácia po dohode s obcou. Nové miesto vykopania hrobu určí prevádzkovateľ
pohrebiska, miesta sa určujú chronologicky podľa poradia.
7. Prevádzkovateľ pohrebísk vykonáva opatrenia stanovené NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Čl. 8
Prevádzkovanie márnic, domov smútku
1. Márnicu, dom smútku na pohrebisku Velčice tvorí obradná miestnosť, miestnosť pre umiestnenie
chladiaceho agregátu s chladiacim zariadením na uloženie ľudských pozostatkov, miestnosť pre
personál, miestnosť pre hrobárov, sociálne zariadenie – spoločné WC s umývadlom a studenou vodou.
2. Márnicu, dom smútku na pohrebisku Malá Chocholná tvorí obradná miestnosť, miestnosť pre
umiestnenie chladiaceho agregátu s chladiacim zariadením na uloženie ľudských pozostatkov, miestnosť
pre personál, miestnosť pre hrobárov, sociálne zariadenie – spoločné WC s umývadlom a studenou
vodou.
3. S ľudskými pozostatkami sa musí v márniciach a domoch smútku zaobchádzať tak, aby nedošlo k
ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
5. Zakázané je:
a) upravovať, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia
nakazená nebezpečnou chorobou, alebo ktoré sú v stave pokročilého rozkladu,
b) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, ak
neboli uložené v chladiacom zariadení,
c) vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovaním v rozpore s
podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,
d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované
rádioaktívnymi látkami v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu,
e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,
f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka
dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
6.

Ľudské pozostatky v konečnej otvorenej rakve (ak to ich stav umožňuje) sa vystavujú na katafalku
maximálne 2 hodiny pred pietnym aktom. Počas pietneho aktu sa ľudské pozostatky v obradnej
miestnosti vystavujú v konečnej otvorenej rakve (ak to ich stav umožňuje).

7.

Domy smútku sú pre verejnosť prístupné spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky
pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebísk.

8.

Na dezinfekciu priestorov márnice, domov smútku a náradia sa používa prostriedok SAVO PRIM
s vôňou s obsahom 3 % chlóru, alebo obdobný, na to určený dezinfekčný prostriedok.
Čl. 9
Užívanie miesta na pohrebisku

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 21 zákona o pohrebníctve.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebísk prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby
na pohrebisku.
3. Prevádzkovateľ pohrebísk vyzve nájomcu hrobového miesta najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 104/12

ročného nájomného obdobia, aby uhradil nájomné na ďalšie 10-ročné obdobie.
4. Prevádzkovateľ pohrebísk nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava
v dobrom stave, alebo ak nie sú splnené podmienky podľa prevádzkového poriadku pohrebísk.
5. Prevádzkovateľ pohrebísk vedie situačný plán hrobov, plán hrobových miest, ich evidenciu a prehľad
voľných hrobových miest. Tento situačný plán so zakreslením jednotlivých sekcií a hrobov je súčasťou
programu „WinCITY Cintorín“, ktorý je inštalovaný v počítači administratívnej pracovníčky Obecného
úradu Chocholná-Velčice.
6. Prevádzkovateľ pohrebísk musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť
prevádzkovanie pohrebiska.
7. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
8. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom,
zabezpečí prevádzkovateľ pohrebísk úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá
je
obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiadna blízka osoba zomretého nepožiada o
uzatvorenie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas
tlecej doby bez nájomcu.
9. Nájomca má na základe nájomnej zmluvy právo:
a) uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky,
b) upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvety a pod./
10. Prevádzkovateľ pohrebísk nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
c) nájomca po rezervácii hrobového miesta do 3 mesiacov neobstavia boky hrobu v zemi z betónových
panelov a nezakryje ich betónovou krycou doskou,
d) sa pohrebisko zruší.
11. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za
užívanie hrobového miesta, nájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť príslušenstvo hrobu
(pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo) najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy prevádzkovateľa
pohrebísk na ich odstránenie.
12. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení do 3 mesiacov
neobstaval boky hrobu v zemi z betónových panelov a nezakryl ich betónovou krycou doskou,
prevádzkovateľ pohrebísk vráti nájomcovi alikvotnú časť nájomného a rezerváciu hrobového miesta
zruší.
Čl. 10
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebísk, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) po rezervácii hrobového miesta do 3 mesiacov obstavať boky hrobu v zemi z betónových panelov
a zakryť ich krycou doskou,
d) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
e) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebísk všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2. Nájomca nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk vysádzať na pohrebisku stromy a kríky,
umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
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4. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom
nájomcu je len obruba hrobu alebo hrobka s náhrobným pomníkom, záhlavným pomníkom alebo
epitafnou doskou vrátane ich príslušenstva, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.
5. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné
príslušenstvo hrobu.
Čl. 11
Prevod nájomného práva k hrobovému miestu
1. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca v
prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno
vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi pohrebísk na založenie do evidencie.
2. Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ pohrebísk novému nájomcovi potvrdenie o
prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.
Čl. 12
Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebísk, ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov,
b) zachovať dôstojnosť pohrebiska.
2. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa na požiadanie preukázať prevádzkovateľovi pohrebísk
písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta na vykonanie týchto prác.
3. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných
materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
4. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí nájomca hrobového
miesta alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebísk, ktorý o tom vedie evidenciu.
5. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad.
6. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk,
vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky,
poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.
7. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom
mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo
vybavenosti pohrebiska. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebísk rozsvecovanie
kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
8. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené
obmedzovať ich priechodnosť.
9. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodu. Táto voda je
určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je
zakázané odnášať vodu z pohrebiska.
10. Odpad je nutné odkladať na určené miesta.
11. Zakazuje sa akékoľvek svojvoľné umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými
osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska, umiestniť reklamu a ponuku môžu tieto fyzické alebo
právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebísk.
12. Nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska (§ 25 ods. 1 písm. a) zákona
o pohrebníctve) alebo nezachovaním dôstojnosti pohrebiska (§ 25 ods. 1 písm. b) zákona o pohrebníctve)
sa návštevník dopustí priestupku na úseku pohrebníctva, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 663,- €,
v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 66,- €.
Čl. 13
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Prístup na pohrebisko
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti trvale bez časového vymedzenia počas celého roka.
2. Prevádzkovateľ pohrebísk môže vstup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať alebo obmedziť, a to
v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebiskách, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného
kladenia vencov.
3. Vodiť psov na pohrebiská je zakázané.
4. Na pohrebiská je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na
bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.
5. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebiská je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu
alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu
hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne ťažko postihnutých osôb,
e) na dopravnú obsluhu strojov a vozidiel prevádzkovateľa pohrebísk súvisiacu s plnením jeho
povinností.
6. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči motorových vozidiel povinní
pri vjazde na pohrebiská a výjazde z pohrebísk umožniť prevádzkovateľovi pohrebísk kontrolu úložných
priestorov motorových vozidiel.
7. Prevádzkovateľ pohrebísk môže vykázať z pohrebísk vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú
prevádzkový poriadok pohrebísk.
8. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebísk pomedzi hrobové miesta
je zakázaný.
9. Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku ďalšími pokynmi
prevádzkovateľa pohrebísk.
Čl. 14
Pochovávanie
1. Zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku tej obce, v územnom obvode ktorej zomrel, pred úmrtím žil,
alebo sa našlo telo mŕtveho.
2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušnej obce, na území ktorej sa
pohrebisko nachádza.
3. Mŕtvi sa dočasne ukladajú v chladiacom zariadení v Dome smútku v Malej Chocholnej alebo v Dome
smútku vo Velčiciach. Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené
do chladiaceho zariadenia v dome smútku najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote
nebolo umiestnené v obdobnom zariadení (t.j. chladiacom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych
v krematóriu, alebo prevezené na pitvu).
4. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín, nie
však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď
po pitve. To neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, v takom prípade ľudské pozostatky
možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
5. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní odo dňa úmrtia,
okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona o pohrebníctve.
6. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do
siedmich dní od 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.
Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
7. Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách.
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8. Rakva s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa ukladá spravidla do samostatného hrobu, ak
všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).
9. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, prikladať
ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov, vždy po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa pohrebísk.
10. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy
musí trvať najmenej 10 rokov.
11. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu pochovať ľudské pozostatky, ak je ich možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou
rakvou bude najmenej 1 m.
12. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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.
Čl. 15
Pochovávacie dni
Pochovávacie dni na pohrebiskách v Chocholnej-Velčiciach sú pondelok – nedeľa, spravidla od 13:00 hod.
do 16:00 hod., pričom musia byť splnené podmienky podľa § 3 ods. 3 a 4 a podľa § 30 ods. 2 zák. č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve a podľa čl. 14 ods. 4, 5 a 6 tohto prevádzkového poriadku pohrebísk.
Čl. 16
Dĺžka tlecej doby
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.
Čl. 17
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo
c) žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
2. Na žiadosť obstarávateľa možno exhumáciu vykonať len výnimočne, z osobitne závažných dôvodov, so
súhlasom príslušných orgánov, a to len vtedy ak je súčasne preukázané, že sa na tom dohodli osoby
blízke mŕtvemu.
3. Náklady exhumácie uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 18
Stavby
1. Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom

prevádzkovateľa pohrebísk upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku
obvyklým.
2. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, hrobky, rámu) je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebísk; tým nie je
nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
3. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebísk,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.
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4. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na
uloženie urny.
5. Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo
ľudskými ostatkami do zeme.
6. 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.
7. 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
- pri hrobe najmenej
80 cm x 200 cm
- pri hrobke v zemi najmenej
90 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej
60 cm x 160 cm
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; to sa nevzťahuje
na dvojhrob a viachrob
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m
f) vonkajšie rozmery hrobového miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami v rakve sú
100 x 200 cm, pri detskom hrobe sú 70 x 170 cm
g) v 2- a 3-hrobke v zemi sa táto výška nemusí dodržať, pretože sa nad každou uloženou
rakvou musia platničky /poklopy/ zacementovať
h) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov
i) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať
8. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
stavebný materiál.
9. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk nie je prípustné odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby.
10. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú výzdobu,
hrobovú výzdobu a podobne.
Č. 19
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby možno zrušiť len z dôvodu možného ohrozenia zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody a z dôvodu všeobecného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu
štátnej správy.
3. Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v súlade s § 23 zákona o pohrebníctve.
Čl. 20
Vedenie evidencie hrobových miest
1. Prevádzkovateľ pohrebísk vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia a úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením čísla hrobového miesta
a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu, bol
nakazený nebezpečnou chorobou,
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d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
2. Prevádzkovateľ pohrebísk vedie evidenciu prevádzkovania pohrebísk, ktorá obsahuje údaje o :
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
3. Evidencia pohrebísk má trvalý charakter. Je vedená na počítači prostredníctvom programu „Win CITY
Cintorín“ na Obecnom úrade Chocholná-Velčice, je možné nájsť ju aj na portáli www.cintoriny.sk
K účelu evidencie je taktiež vedená pomocná písomná dokumentácia.
Čl. 21
Nakladanie s odpadmi
1. Na každom pohrebisku je umiestnený 1 veľkokapacitný kontajner, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebísk podľa potreby.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať len odpad vzniknutý pri údržbe hrobov:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- nádoby od sviečok a poškodené ozdobné predmety.
Nie je povolené do týchto kontajnerov vhadzovať iný odpad, ako odpad z pohrebísk.
3. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebísk.
4. Upratovanie márnic a domov smútku vykonáva podľa potreby, spravidla pred vykonaním pohrebného
obradu, určený zamestnanec obce.
Čl. 22
Cenník služieb
Cenník služieb súvisiacich s pochovávaním na pohrebiskách v obci Chocholná-Velčice tvorí prílohu č. 1 k
tomuto VZN.
Čl. 23
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Obstarávateľ pohrebu má právo zvoliť si pohrebnú službu, ktorej služby využije pri pohrebe.
2. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko
na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3. Každý prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorá vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na pohrebiskách v
obci Chocholná-Velčice, je povinný sa oboznámiť s obsahom Všeobecne záväzného nariadenia o
Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice a je povinný dodržiavať všetky
jeho ustanovenia.
4. Pred uložením rakvy s ľudskými pozostatkami alebo urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami do
hrobu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný overiť, či má obstarávateľ pohrebu k hrobovému
miestu nájomné právo.
5. Vykopanie hrobu na pohrebiskách v obci Chocholná-Velčice sa môže vykonať až po schválení miesta
výkopu hrobu kompetentným pracovníkom prevádzkovateľa pohrebísk. Vykopanie hrobu a zasypanie
hrobu musí byť vykonané podľa platných predpisov. Obstarávateľ pohrebu musí vopred oznámiť
kompetentnému pracovníkovi Obecného úradu v Chocholnej-Velčiciach - koho, kedy a kam chce
pochovať a poskytnúť mu potrebné údaje do evidencie pohrebísk.
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Čl. 24
Dostupnosť prevádzkového poriadku pohrebísk
Všeobecne záväzné nariadenie o Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice je zverejnené na internetovej stránke obce Chocholná-Velčice www.chocholna-velcice.sk a založené
medzi ostatnou dokumentáciou týkajúcou sa prevádzkovania pohrebísk na Obecnom úrade ChocholnáVelčice.
Čl. 25
Zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku pohrebísk
Všeobecne záväzné nariadenie o Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice je
možné meniť a dopĺňať len so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Chocholnej-Velčiciach.
Čl. 26
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Hrobové miesta prenajaté a nájom uhradený do dňa účinnosti tohto VZN ostávajú v platnosti. Na
hrobové miesta prenajaté do 31.12. 2007 budú vystavené nové zmluvy o nájme hrobového miesta na 10
rokov v súlade s týmto VZN. Prenájom hrobových miest po 31.12. 2007 bude priebežne aktualizovaný
o zmluvy v súlade s čl. 9, písm. 3. tohto prevádzkového poriadku.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Chocholnej-Velčiciach uznesením č. 09/2018, zo dňa
15.1.2018 a nadobúda účinnosť dňa 31.1.2018.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk na
území obce Chocholná – Velčice zo dňa 25. 3. 2012.
V Chocholnej-Velčiciach, dňa 16.1.2018

Ing. Alena Bulková, starostka obce

dňa
1.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice

23.11.2017

2.

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Chocholná-Velčice

16.01.2018

3.

Návrh VZN zverejnený na internet. stránke obce Chocholná-Velčice

23.11.2017

4.

Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky obce Chocholná-Velčice

16.01.2018

5.

Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom

15.01.2018

6.

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice

16.01.2018

7.

VZN zverejnené na internetovej stránke obce Chocholná-Velčice

16.01.2018

8.

VZN nadobúda účinnosť dňom

31.01.2018
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2017
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Cenník služieb súvisiacich s pochovávaním na pohrebiskách v obci Chocholná-Velčice
1.

Nájom 1 hrobového miesta pre hrob alebo urnu na dobu 10 rokov, obnova a predĺženie
užívacieho práva na ďalších 10 rokov:
urna – uloženie na urnovom mieste

10,00 €

urna – umiestnenie v inom hrobe

5,00 €

hrob - pochovanie do hliny

30,00 €

hrob - pochovanie do hrobky v zemi

30,00 €

hrobové miesto pre dieťa (do 10 rokov)

15,00 €

2.

Rezervácia hrobového miesta

60,00 €

3.

Poplatok za použitie domu smútku na 1 pohreb (použitie
obradnej siene a priestorov domu smútku, uloženie
v chladiacom zariadení v deň pohrebu, elektrina, voda...)

12,00 €

4.

Použitie chladiaceho zariadenia - 1 deň

5,00 €

Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom
prevádzkovateľ pohrebísk vyzve nájomcu hrobového miesta najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 10ročného nájomného obdobia, aby uhradil nájomné na ďalšie 10-ročné obdobie.
Tento cenník bol schválený dňa 15.1.2018 Obecným zastupiteľstvom v Chocholnej-Velčiciach a
nadobúda účinnosť dňom schválenia. Zmeny v cenníku môžu byť vykonané len so súhlasom Obecného
zastupiteľstva v Chocholnej-Velčiciach.

Ing. Alena Bulková, starostka obce
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