VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ TEPLICE
O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK V POSOBNOSTI OBCE SKLENÉ
TEPLICE

Č. 3/2012
Obec Sklené Teplice, podľa ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve, u s t a n o v u j e :

§1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VzN) Obec Sklené Teplice určuje práva
a povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk, práva a povinnosti prevádzkovateľov pohrebnej
služby, práva a povinnosti občanov a návštevníkov pohrebísk tak, aby boli v súlade
s platnými predpismi.
§2
Rozsah platnosti
1. Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebiská na území Obce Sklené Teplice.
2. Tento prevádzkový poriadok upravuje
rozsah služieb poskytovaných
na
pohrebiskách, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti,
spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3, spôsob evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4
písm. a), spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej
služby na pohrebisko, cenník služieb.

§3
Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v článku 2 tohto prevádzkového poriadku je:
Obec Sklené Teplice
966 03 Sklené Teplice č. 161
IČO 00321001
DIČ 2020479065
§4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách
1. Prevádzkovateľ pohrebísk poskytuje na pohrebiskách
v obci Sklené Teplice
nasledujúce služby:
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

b)
c)
d)
e)

správu pohrebiska,
správu domu smútku,
údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
kontrolu na pohrebiskách.

§5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1.

Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

2.

Nájomca je povinný platiť nájomné takto:
a) pri prvom nájme hrobového miesta (pri uložení ľudských pozostatkov) sa
nájomné uhrádza na 10 rokov. Ďalšie nájomné, je povinný uhradiť na dobu
10 rokov,
b) pri prvom nájme urnovej schránky sa nájomné uhrádza na 10 rokov. Ďalšie
nájomné je nájomca povinný uhradiť na dobu 10 rokov.
Nájomca hrobového miesta je oprávnený zhotoviť rám na nové hrobové miesto vždy
podľa nájomnej zmluvy, to znamená podľa rozmeru a typu /jednohrob, dvojhrob,
trojhrob/ hrobového miesta.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, vykoná
prevádzkovateľ potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
Výsadba kvetov sa povoľuje len na prenajatých hroboch, pričom po uhynutí je ich
nájomca povinný odstrániť.
Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
Stromy a kry možno vysádzať na prenajatých hrobových miestach len po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska
môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za vhodné, odstrániť. Mimo hrobového miesta
akákoľvek výsadba nájomcovi nie je povolená.

3.

4.

5.
6.
7.

§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Na pohrebisku a v jeho okolí sú návštevníci povinní starať sa primerane k piete
miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo
ktoré by urážalo pozostalých. Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
b) odhadzovať nepotrebné predmety a odpad z hrobov mimo vyhradených nádob,

c) voľný pohyb psov na pohrebisku, ich vstup je povolený výhradne na vodítku
a s náhubkom v sprievode dospelej osoby,
d) jazdiť na bicykloch, motocykloch a podobných športových prostriedkoch,
e) odhadzovať kvety a odpad z hrobov,
f) spaľovať lístie alebo iný odpad,
g) poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie na pohrebisku,
h) svetlá – sviečky, kahance zapaľovať bez toho, aby boli vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru.
2. Vstup na pohrebisko motorovým vozidlom je povolený len pohrebnej službe,
zhotoviteľovi náhrobku a osobám ZŤP.
§7
Čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti
1.

Pohrebiská sú verejnosti prístupné denne. Prístup nie je časovo vymedzený –
vstupné brány sa neuzamykajú. Dom smútku je uzamknutý a prístupný len na
požiadanie.
§8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať
hĺbku aspoň 2,2 m.
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Dĺžka
tlecej doby je stanovená na pohrebiskách obce Sklené Teplice na dobu 10 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 rakvou bude najmenej 1 m.
Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom obec.
Žiadosť podľa odseku 5 musí mať písomnú formu 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 kde budú
ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku.
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky
prevezie.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
Na každé hrobové miesto na pohrebisku vytýči prevádzkovateľ hranice.

8.

Vkladanie urien sa môže vykonávať iba po súhlase prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ
s nájomcom hrobového miesta odsúhlasí správnosť údajov pre vkladanie urny.

§9
Stavebné práce na pohrebisku
1.
2.

Stavebné práce súvisiace s úpravou a opravou hrobového miesta sa môžu vykonávať
len na základe súhlasu prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ pohrebiska skontroluje hrobové miesto pred a po skončení prác,
resp. kontroluje, či sú dodržané pravidlá a rozmery pri hrobových miestach.

§ 10
Dĺžka tlecej doby
1.
2.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe do uplynutia tlecej doby, ktorá je na
pohrebiskách v obci Sklené Teplice stanovená na 10 rokov.
Ak sú ľudské ostatky uložené v urnovej schránke, tlecia doba je 10 rokov.
§ 11
Spôsob vedenia evidencie a plán hrobových miest

1.
2.
3.

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu voľných
hrobových miest spôsobom upraveným v § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z.
Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ v knihách.
Informácie o hrobových miestach poskytuje odborne spôsobilá osoba – zamestnanec
Obecného úradu Sklené Teplice.

§ 12
Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu
1. Zber a odvoz odpadu je zabezpečený prostredníctvom Obce Sklené Teplice, ktorá
nakladá s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Pri pohrebiskách je umiestnený kontajner, ktorý je vyprázdňovaný podľa potreby.
§ 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad, sa môže
na pohrebisku a v Dome smútku pohybovať iba v tých priestoroch, ktoré si dohodla
s prevádzkovateľom pohrebiska.
2. V obradnej sieni môže pohrebná služba vykonávať aranžovanie kvetinovej výzdoby,
zapálenie sviečok, upravenie zosnulého. Žiadne iné úpravy obradnej siene nie sú
povolené.
3. Pohrebná služba môže byť oprávnená na pohrebiskách:
a) kopať hroby,
b) pochovávať do hrobov,
c) ukladať urny do hrobov, urnových miest,

d) použiť dom smútku a jeho príslušenstvo na zabezpečenie pohrebných obradov.
4. Pohrebná služba je pri zabezpečovaní a organizovaní pohrebu zodpovedná:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie urnovej schránky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
d) za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby a príslušenstva vedľajších
hrobových miest,
e) za to, aby po pohrebnom obrade bolo okolie hrobu upravené,
f) za dôstojný priebeh pohrebu.
5. Pohrebná služba je pri zabezpečovaní a organizovaní pohrebu povinná:
a) dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa,
b) dodržiavať rozmery hrobov stanovené týmto VZN,
c) vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych
predpisov a tohto VZN.
§ 14
Sankcie a dozor
1. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako
priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
vykonáva dozor na úseku pohrebníctva. Prejednáva priestupky podľa § 32 ods.1 písm.
a) a b) a správne delikty podľa § 33 zákona č.131/2010 Z.z. Za zistené priestupky
a iné správne delikty ukladá sankcie.
2. Priestupky podľa § 32 ods. 1 písmeno c) až i) zákona číslo 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá obec.
3. Dozor na dodržiavaní tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ
pohrebísk.
§ 15
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je cenník služieb
a prevádzkový poriadok domu smútku.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sklených Tepliciach dňa
14.12.2011.
§ 16
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

Ing. Ľubomír Meliš
starosta obce

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce www.sklene-teplice.sk a vyvesením na úradnej
tabuli dňa 29.11.2011.

Zvesené dňa 15. 12. 2011.

Pripomienky k tomuto VZN možno podať písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad,
č. 161, 966 03 Sklené Teplice alebo elektronickou poštou na adresu starosta@skleneteplice.sk do 10.12.2011.

Vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli dňa 15.12.2011

Zvesené dňa 2.1.2011.

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2012

Cenník služieb

Položka
číslo 1

Prepožičanie domu smútku na vykonanie
pohrebných obradov

10 €

Položka
číslo 2

Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku

5 €/ deň

Položka
číslo 3

Nájomné

Položka
číslo 4

a) Jednohrob

10 €/10 rokov

b) dvojhrob

15 €/10 rokov

c) trojhrob

17 € /10 rokov

Prenájom urnového miesta

10 €/10 rokov

Príloha č. 2 k VZN č. 3/2012

Prevádzkovo-technický poriadok Domu smútku
Objekt:

Dom smútku
Sklené Teplice

Prevádzkovateľ pohrebiska:
Obec Sklené Teplice
966 03 Sklené Teplice č. 161
tel.č. 045/6771070
IČO: 00321001
DIČ: 2020479065
Dom smútku:
Dom smútku je účelový objekt, ktorý sa dispozične člení na:
a) terasu pred vstupom do obradnej miestnosti,
b) obradnú miestnosť s chladiacim zariadením pre 1 osobu,
c) miestnosť pre ozvučenie,
d) miestnosť so sociálnym vybavením,
e) miestnosť pre skladovanie náradia
Obradná miestnosť je zariadená účelovým zariadením a je ozvučená na tento účel. Dom
smútku je sprístupnený na požiadanie obstarávateľom pohrebu, sprístupní ho osoba poverená
prevádzkovateľom pohrebiska. Poverená osoba je povinná ju sprístupniť aj kontrolný
orgánom. Poverená osoba je po ukončení obradu povinná skontrolovať dom smútku
a priestory uzamknúť.
Upratovanie
Prevádzkovateľ pohrebiska, alebo nim poverené osoby sú povinní do 24 hodín po ukončení
obradu zabezpečiť vyčistenie a dezinfekciu chladiaceho zariadenia a upratanie všetkých
miestností domu smútku. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje tiež pravidelné upratovanie,
čistenie a dezinfekciu chladiaceho zariadenia prostredníctvom pracovníkov na menšie obecné
služby. Zabezpečuje sa po každom použití mechanická očista chladiaceho zariadenia
s použitím saponátu (jar, pur) a dezinfekcia celého priestoru chladiaceho zariadenia (Savo).
Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú vždy k dispozícii v sklade domu smútku a zabezpečuje
ich prevádzkovateľ pohrebiska.
Zásobovanie vodou
Objekt Domu smútku je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu.
Nakladanie s odpadom
Odpad z pohrebných obradov sa zhromažďuje v kontajneri, ktorý je umiestnený
pred areálom pohrebiska. Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
Kontrola
Kontrolu Domu smútku vykonávajú osoby určené Regionálnym úradom Verejného
zdravotníctva, orgány požiarnej
ochrany, revízny technik elektrických zariadení.
O prevedených kontrolách sa vyhotovujú samostatné zápisy.

Príloha č. 4 k VZN č. 3/2012

Pohrebisko Sklené Teplice
Katastrálne územie:
Parcelné čísla:
Plocha:
Rozvod vody:
Osvetlenie:
Kanalizácia:
Oplotenie:
Obslužná komunikácia:
Dom smútku:

Tlecia doba:

Sklené Teplice
633/1, 633/3, Dom smútku 562
3 913 m²
áno
áno
nie
oceľový plot, dielce a pletivo s dvoma vstupnými
bránami
betónový nájazd a betónové schody, terénne schody
V dome smútku sa nachádza obradná miestnosť
zariadená účelovým nábytkom, svietnikmi a ozvučením.
Dom smútku je vybavený chladiacim zariadením,
miestnosťou so sociálnym zariadením a skladom
náradia
10 rokov

