Obec Smrdáky na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
vydáva pre územie obce Smrdáky toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
č.5/2017
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smrdáky Cintorínsky poriadok

§1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických 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 nich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
§2
Prevádzka pohrebiska
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Smrdáky (ďalej len „prevádzkový poriadok“) sa
vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov hrobových miest, poskytovateľov
služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ“):
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Smrdáky
Sídlo: 906 03 Smrdáky, 181
IČO: 00310000
1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť
pochovávanie na pohrebisku v inej obci.
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa
pohrebiska. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.
Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov.
3. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné
povolenie alebo ohlásenie.
4. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani
umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú
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náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Šírka ochranného pásma pohrebiska 50 m sa
nevyžaduje pre pohrebiská zriadené pred 1.11.2005.
5. Prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom dodávateľov:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie a činnosti s ním spojené, ako uloženie do chladiaceho zariadenia,
úprava pred pietnym uložením do rakvy, pietny akt a pod.,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) správu domu smútku.

§3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
d) 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,
e) 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 mieste obvyklom na pohrebisku.
f) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok od príslušného
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť
prevádzkový poriadok pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
b) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
c) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú dom smútku
a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
d) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
e) starať sa o oplotenie pohrebiska,
f) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska,
h) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej
len "hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
i) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu po
zasypaní hrobovej jamy zemou,
j) osádzať urnové miesta,
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ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do
hrobových miest,
l) označiť hrobové miesta
m) zabezpečiť na pohrebisko situačný plán hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných
hrobových miest,
Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr.
požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom
prevádzkovateľa.
k)

§4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí
tlecej doby.
3. 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.
4. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom za hrobové
miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu,
hrobky alebo miesto na uloženie urny,
d) oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o
pohrebníctve“),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia
prevádzkovateľa, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava
obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky, vybudovanie alebo oprava
hrobky.
5. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo
iných návštevníkov a okolité hrobové miesta.
6. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti
príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov.
7. V prípade žiadosti nájomcu o zrušenie hrobového miesta po uplynutí tlecej doby je
povinný nájomca odstrániť príslušenstvo hrobu (pomník, obrubníky, atď.) na vlastné
náklady a uviesť toto hrobové miesto do pôvodného stavu.
8. Nájomca nesmie na pohrebisku umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia a
vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
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§5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa
spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú
povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
2. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného
priestoru, vodiť psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a
vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
3. 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.
4. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov, sviečok a
manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
5. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený na vyhradených komunikáciách,
a to:
a) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a na inú úpravu hrobového miesta,
b) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
6. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.
7. Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku podľa ďalších
pokynov prevádzkovateľa.
§6
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne
§7
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v
hrobovom mieste,
2. dátum uloženia ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
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7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2. zrušení pohrebiska,
3. skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
alebo či ide o vojnový hrob.
§8
Tlecia doba
Na pohrebisku v Smrdákoch je stanovená tlecia doba 10 rokov.

§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán hrobových miest
1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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 ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; na
dvojhrob a viachrob sa táto požiadavka nevzťahuje,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
e) vonkajšie rozmery u novovzniknutých hrobových miest vrátane plochy na
vybudovanie obrubníka i pomníka musia byť:
1. pre jedno hrob dospelých a detí od 10 rokov veku 120x250 cm,
2. pre dvoj hrob dospelých 210x250 cm,
3. pre troj hrob dospelých 300x250 cm,
4. pre štvor hrob dospelých 440x250 cm,
5. pre hrob dieťaťa do 10 rokov 80x140 cm,
6. pre uloženie urny 50x50 cm
Vonkajšie rozmery doterajších hrobových miest sa nemenia.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predlžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
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5. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno
prikladať k pomníkom alebo ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
8. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami
možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového
miesta.
9. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
10. Novovybudované hrobové miesta sa prideľujú nájomcom v poradí tak, ako za sebou
nasledujú. Plán hrobových miest je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je
prístupný k nahliadnutiu.
§10
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesto na to určené (odpadové nádoby).
Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy
hrobového miesta (budovania obruby, hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska na
vlastné náklady.
§11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. 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 a
ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia urny s popolom do hrobu,
hrobky alebo urnovej steny alebo za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a
ich opätovného pochovania.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v odseku
1 len s písomným povolením prevádzkovateľa, povolenie vydá prevádzkovateľ
nájomcovi hrobového miesta, do ktorého budú ľudské pozostatky pochované.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového
poriadku.
§12
Cenník nájomného za nájom hrobového miesta
Cenník nájomného za nájom hrobového miesta tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN.
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§13
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zrušiť pred uplynutím tlecej doby len:
a) na základe zákazu príslušného orgánu štátnej správy, ak by ďalším pochovávaním na
pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody,
b) z dôvodov verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy;
verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a
preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto
na inom pohrebisku.
4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť do hĺbky 10 cm trávový porast a skrývky.
5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa
môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o
zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby
a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce sa môžu zrušiť len po
predchádzajúcom súhlase obce.
7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
§14
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu prevádzkového poriadku vykonávajú poverení zamestnanci obce.
2. Priestupku podľa § 32 zákona o pohrebníctve sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
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,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
5. Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť pokutu do výšky 66 eur.
6. Priestupky podľa odseku 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos je príjmom
rozpočtu obce.
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§15
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Smrdákoch schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smrdáky–
Cintorínsky poriadok na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

V Smrdákoch dňa 14.12.2016
Ingrid Tripšanská
starostka obce

Vyvesené dňa: 14.12.2016
Zvesené dňa:
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