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Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto. na základe ust.§ 18 ods. 2 zákona č.
131/ 2010 Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f)
v spojení s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) prijalo toto všeobecne
záväzné nariadenie č. .../2019, k t o r ý m s c h v a ľ u j e

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PRE POHREBISKO
OBCE SLANSKÉ NOVÉ MESTO
§1
Úvodné ustanovenie
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 ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
§2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku – cintoríne nachádzajúceho
sa v katastrálnom území obce Slanské Nové Mesto.

§3
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.
(1)

Pohrebisko je verejnosti prístupné bez obmedzenia.

(2)

Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.

(3)

Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

§ 4
Prevádzka pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorínu je obec Slanské Nové Mesto, IČO 00324744, DIČ
2021245028, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom: Martina Tóthová – KLM, M.R.
Štefánika 1235/16, Sečovce 178 01, IČO: 43518486. Poradenskú a dozornú službu nad pohrebiskom
v obci Slanské Nové Mesto vykonáva na základe Zmluvy o dohode o prevádzkovaní pohrebiska
v Slanskom Novom Meste zo dňa 06.02.2018 - Martina Tóthová – KLM.
§ 5
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
(1)

(2)
(3)

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
a) Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) vykonávanie exhumácie
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) správu pohrebiska
e) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
f) správu domu smútku
Vykopanie a zasypanie hrobu si zabezpečuje samotný obstarávateľ pohrebu.
Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

(1)

Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku
primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť
obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané
správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich
príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.

(2)

Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.

(3)

V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.

(4)

V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových
korčuliach.

(5)

Vstupovať do areálu
pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených komunikáciách.

(6)

Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru.

(7)

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel
obmedziť alebo celkom zakázať.

§7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
(1)
(2)

Na pohrebisku na cintoríne v Slanskom Novom Meste je možné pochovávať ľudské pozostatky
alebo ľudské ostatky uložením do hrobu, hrobky, urny.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle
zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na
pohrebisku.
§8
Plán hrobových miest
Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové ( alebo urnové) miesto podľa schváleného
plánu hrobových miest.
§9
Užívanie hrobového miesta

(1)

Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.

(2)

Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy
prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.

(3)

Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba
blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie
nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu
hrobového miesta.

(4)

Výška ročného nájomného za pohrebné miesto je 2,00 Eur.

(5)

Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.
§ 10
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

(1)

Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady

d) udržiavať poriadok na pohrebisku
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných
hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť ohrozená
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.
(2)

K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska.

(3)

Pri zhotovení stavby podľa odseku 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi predpismi
ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar,
rozmery, alebo druh použitého materiálu. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí ležať najmenej na 0,50 m od hladiny podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) 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,
e) pochovávacia plocha musí mať minimálne rozmery
- pri hrobe najmenej 0,8 x 2,0 m,
- pri detskom hrobe (do 10 rokov) najmenej 0,6 x 1,6 m,
- pri hrobe dieťaťa mladšie ako tri roky najmenej 0,5 x 1,0 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m,
- predné a zadné hrany rámcov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov,
- zásady pri budovaní rámov hrobov:
o výška obruby hrobov má byť 0,5 m,
o vonkajšia dĺžka hrobu má byť 2,4 m,
o vonkajšia šírka obruby pre jeden hrob je 1, 4
m a pre dvojhrob 2,2 m.

(4)

Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a
odstrániť stavebný materiál.

(5)

Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

(6)

Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

(7)

Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné,
odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do
zelene vysadenej prevádzkovateľom.

(8)

Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

§ 11
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do nádob
na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska.
§ 12
Tlecia doba
Tlecia doba pre pohrebisko cintorínu v Slanskom Novom Meste je 10 rokov.
§ 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Obec Slanské Nové Mesto, ktorá prevádzkuje pohrebisko vedie, podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č.
131/2010 Z. z. evidenciu pohrebiska.
§ 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko.
(1)

Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah prác, ktoré má
pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.

(2)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

(3)

Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko za
účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich podmienok:
 obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom obradov, ktorý
vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení prevádzkovateľov
pohrebných služieb a v zmysle platného Zákona o pohrebníctve,
 prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť
prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 48 hodín pred zamýšľaným obradom, resp.
zamýšľaným vstupom na pohrebisko.

(4)

V prípade realizácie pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov sú
prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci povinný:
 s pozostatkami manipulovať dôstojne a v čo najkratšom čase pochovať do nového hrobu,
 exhumácie vykonávať z etických dôvodov v čase mimoriadneho uzavretia pohrebiska.

(5)

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odoprieť vstup prevádzkovateľom pohrebných služieb
a ich zamestnancom, v prípade ak:
 ak sa vopred neohlásia u starostu obce na vykonávanie služieb pre občanov,
 ak porušia zákon o pohrebníctve,

 ak poškodia svojou činnosťou majetok občanov (pomník), alebo spôsobia škodu obci, bude
požadovaná primeraná náhrada.
§ 15
Pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení
(1) Pravidlá pre používanie obradnej siene:

-

-

Obec umožňuje osobám vykonávajúcim služby súvisiace s pohrebom alebo
prevádzkovateľom pohrebnej služby, ktorí majú osvedčenie
o odbornej
spôsobilosti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. vstup na cintorín za
účelom vykonania pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu. Osoby poskytujúce služby súvisiace s pohrebom na
cintoríne sa riadia týmto poriadkom a pokynmi správcu cintorína.
Obec poskytuje Dom smútku na dočasné uloženie telesných pozostatkov
a vykonanie smútočného obradu za odplatu.

(2) Pravidlá pre používanie s chladiacim zariadením:

-

-

Uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia s trvalým udržiavaním
teploty 0 - 5 ˚C na čas potrebný k vykonaniu pohrebného obradu vykonáva
pohrebná služba (v závislosti od objednania usporiadateľom pohrebu, kde sa
eviduje názov pohrebnej služby a EČ vozidla pohrebnej služby).
Po každom pohrebnom obrade sa vykonáva dezinfekcia chladiarenského
zariadenia dezinfekčným prostriedkom a jednorazovými pomôckami.
Dekontamináciu chladiaceho boxu vykonáva firma PETINA – Ingrid Lineková
Čeláre 90, 99 122 Bušince - každé dva roky.

Ceny za užívanie chladiaceho zariadenia a obradnej siene sú súčasťou Cenníka služieb –
cintorínske poplatky obce Slanské Nové Mesto (viď. príloha).
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)
(3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto
dňa ...........
Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Slanské Nové Mesto.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020 a zároveň sa ruší
VZN č. 5/2013.

V Slanskom Novom Meste, dňa 28.11.2019

______________________
podpis starostu obce

Príloha č.1

CENNÍK SLUŽIEB – CINTORÍNSKE POPLATKY
OBCE SLANSKÉ NOVÉ MESTO

1) Prenájom hrobového miesta pre miestnych na obdobie desať rokov:
a)
b)
c)
d)
e)

1 hrobka Dvojhrobka –
Detský hrob –
Urna –
Urna –

1H
2H
DH
U–N
U-S

20,00 Eur
40,00 Eur
10,00 Eur
20,00 Eur
20,00 Eur

2) Prenájom hrobového miesta pre cudzích občanov na obdobie desať rokov:
a)
b)
c)
d)

1 hrobka –
Dvojhrobka –
urna (staré miesto)
urna (nové miesto)

1H-C
2H-C
U-S/C
U – N/C

50,00 Eur
100,00 Eur
50,00 Eur
60,00 Eur

ÚHRADA ZA PRENÁJOM:
a) za použitie chladiarenského zariadenia za deň, aj začatý
b) obrad v dome smútku

V Slanskom Novom Meste, dňa ..................

5,00 Eur
10,00 Eur

