VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ LEHOTA č. 1/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU
Obec Malá Lehota podľa §- u 4,6,11, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých k ich pozostalým a spoločenské postavenie a poslanie pohrebísk alebo
ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú,
aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v estetickom stave, ale aby sa zároveň dbalo na všetky
zdravotné a iné platné predpisy.
Článok 2
Základné ustanovenia a pojmy
1. Prenajímateľom hrobového miesta je prevádzkovateľ.
2. Nájomca hrobového miesta ( ďalej len nájomca) je osoba, ktorá s prevádzkovateľom uzatvorila
nájomnú zmluvu.
3. Hrobové miesto je špecifikované ako jednohrob, dvojhrob, trojhrob, detský hrob, urnové miesto
4. Hrobové príslušenstvo je pomník, epitafná doska, betónový obrubník, nadzemná betónová šachta,
váza, svietnik a iné príslušenstvo, ktoré si nájomca umiestni na hrobovom mieste
Článok 3
Správa pohrebiska
Zriaďovateľom pohrebiska je Obec Malá Lehota (v ďalšom prevádzkovateľ pohrebiska).
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonanie exhumácie
d) správu a údržbu pohrebiska
e) správu a údržbu komunikácie a zelene na pohrebisku
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g) prevádzkovanie a zapožičiavanie Domu smútku
Činnosti uvedené pod písmenom a – c , prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom pohrebných
služieb v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obch. zákonníka .
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním môžu vykonať aj iné osoby, avšak len so súhlasom
prevádzkovateľa.
Článok 4
Rozdelenie pohrebiska
Pohrebisko sa delí na areál Domu smútku a pohrebisko.
Pohrebisko sa rozdeľuje na
- starý cintorín
- nový cintorín

Článok 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Rozsah poskytovaných služieb prevádzkovateľom pohrebiska je nasledovný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska
b) viesť evidenciu
c) po dohode s pozostalými prenajímať hrobové miesta v zmysle platného zákona a za podmienok
ustanovených v prevádzkovom poriadku.
d) vyberať poplatky za prenájom hrobových miest a viesť evidenciu o poplatkoch .
e) písomne informovať nájomcu o :
1, skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
2, dátum, 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 si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku upraviť
prevádzkový poriadok pohrebiska
g) zabezpečiť v areáli pohrebiska nádoby na odpad a realizovať odvoz odpadu
h) udržiavať hygienické a ostatné zariadenia na pohrebisku
i) udržiavať zeleň a komunikácie na pohrebisku
j) pravidelné čistenie a údržbu domu smútku
k) umiestnenie prevádzkového poriadku na mieste prístupnom verejnosti na pohrebisku
l) vykonávanie dozoru nad dodržiavaním prevádzkového poriadku
Článok 6
Práva a povinnosti pohrebných služieb
1. Pohrebné služby v zmysle zmluvy o spolupráci sú oprávnené:
- kopať hroby a pochovávať do hrobov
- ukladať urny do hrobov a urnových miest
- exhumovať zotleté a nezotleté ostatky
- zabezpečovať prevoz ľudských pozostatkov
- nakladať s ľudskými pozostatkami a ostatkami
2. Pohrebné služby môžu:
-vykonávať svoju činnosť na pohrebisku a v Dome smútku iba po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa
3. Pohrebné služby sú zodpovedné:
- za výkop hrobu a jeho zasypanie
- za poškodenie hrobového príslušenstva
4. Pohrebné služby sú povinné :
- pochovávať podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska a v zmysle platného zákona
- dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska
Článok 7
Pochovávanie
Ľudské pozostatky musia byť pochované
S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku
Na pohrebisku sa pochovávajú telá osôb, ktoré zomreli alebo pred úmrtím žili v územnom obvode
Obce Malá Lehota. Inak možno telá zomretých pochovávať len s povolením Obecného úradu
v Malej Lehote.
Podľa §3 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len zákona) ľudské pozostatky musia
byť pochované alebo spopolnené. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí
zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
Podľa §4 zákona je zakázané:
a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky osoby alebo
exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou;

dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou,
je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
b) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri
dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,
c) vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich 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. Ľudské pozostatky osoby,
ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa musia uložiť do konečnej (uzavretej)
rakvy.
Ďalej je zakázané ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom
zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, v zariadení sociálnych služieb s
celoročným pobytom, na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v ich areáloch.
Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa v zmysle §3 zákona pochovať
do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do
14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v §8 ods. 4 písm. h) zákona. Ak pitva bola nariadená
v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom
predpise.
Podľa §30 zákona ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí 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.
Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu
zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu
úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia
úmrtia zo spomínaných inštitúcií oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských pozostatkov alebo
súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí
obec.
Obstarávateľ pohrebu je povinný včas oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska čas konania
pohrebných obradov, so zreteľom na dobu potrebnú k vykopaniu hrobového miesta.
Článok 8
Správanie sa na pohrebisku
Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa
konania, ktorým by rušili dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.
Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenia na pohrebisku. Vzhľadom na
pietu miesta zakazuje sa voľný prechod po komunikácii a chodníkoch cez pohrebisko za iným účelom
ako je návšteva pohrebiska, starostlivosť o hrobové miesta a účasť na obradoch pri pochovávaní
a v kostoloch .
Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať
alkohol alebo iné omamné látky. Taktiež sa zakazuje poškodzovať iné hroby odkladaním pracovného
náčinia, znečisťovaním alebo státím na iných hroboch počas pohrebov. Ďalej je zakázané na
pohrebisku jazdiť na bicykli skateboardoch, hrať loptové hry a umiestňovať reklamné plagáty.
Zakázané je odpad páliť a odkladať sa môže len na miestach alebo v nádobách určených
prevádzkovateľom. Zber a nakladanie s odpadom z areálu pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ
pohrebiska v súlade s platným nariadením obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom na území obce Malá Lehota. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno

na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
Vstup motorovými vozidlami na pohrebisko je možný len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
a je spoplatňovaný podľa prílohy číslo 1. Cenník služieb. Poplatky sú vyberané v hotovosti na základe
potvrdeniek vydávaných prevádzkovateľom pohrebiska.
Vstup motorovými vozidlami na pohrebisko bez poplatku je povolený:
- na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie pohrebného
obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiaceho zariadenia
- so súhlasom prevádzkovateľa a to len ak sa jedná o osoby ŤZP
Okrem uvedených povinností je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 9
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je verejnosti prístupné:
- v období od 16. apríla do 3. novembra:
- v období od 4. novembra do 15. apríla:

denne od 07.00 hod. do 21.00 hod.
denne od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelej osoby.
Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez
osobitného upozornenia prevádzkovateľom.
Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním stavebných prác mimo
stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok 10
Ukladanie ľudských pozostatkov, spopolnených pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
c)
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 1, 2 m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov, v obci Malá Lehota je tlecia doba stanovená na 15 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
Ľudské ostatky možno 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 pohrebu.
Žiadosť o vykonanie exhumácie 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 ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Článok 11
Evidencia pohrebiska
Evidencia hrobových miest musí obsahovať
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu, bol
nakazený nebezpečnou chorobou
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
- zrušení pohrebiska
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa
osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu voľných hrobových miest, plán pohrebiska.
Článok 12
Stavby na pohrebisku
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (napr.
hrobu, obruby, pomníka a pod.) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska.
Pri realizovaní stavby, alebo pri jej úprave, sa musí realizátor podriadiť pokynom uvedeným v
písomnom povolení prevádzkovateľa pohrebiska a to hlavne nasledovným:
- hrobové miesto musí mať tieto rozmery:
jednohrob šírka: 120 cm
dvojhrob šírka: 230 cm
trojhrob šírka: 250 cm
dĺžka: 225 cm
dĺžka: 250 cm
dĺžka: 334 cm
detský jednohrob šírka: 60 cm
dĺžka: 100 cm

urnové miesto šírka: 50 cm
dĺžka: 50 cm

- medzi jednotlivými hrobmi musia byť uličky široké 30 cm
- predná a zadná strana rámu musí byť v priamke s prednými a zadnými hranami rámov susedných
hrobov
- pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované
Po skončení stavebných prác je ich realizátor povinný na svoj náklad vyčistiť okolie, odstrániť
prebytočný stavebný materiál, ako aj prípadne staré hrobové príslušenstvo. Zakazuje sa uskladňovať
do cintorínskych kontajnerov akýkoľvek stavebný odpad a ako aj staré hrobové príslušenstvo.
Vybudované stavby nie je prípustné odpredávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Nedovoľuje sa svojvoľné umiestňovanie lavičiek k jednotlivým hrobom. Zakazuje sa v okolí hrobu
vysádzať stromy a kríky bez súhlasu prevádzkovateľa. Výsadba kvetov sa povoľuje len na
prenajatých hroboch, pričom po uvädnutí je ich nájomca povinný odstrániť.
Článok 13
Užívanie hrobového miesta
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, alebo na uloženie urny.
Nik nemá právo na užívanie určitého miesta. Prevádzkovateľ pohrebiska však môže v odôvodnených
prípadoch vyhovieť želaniu obstarávateľa pohrebu. Hrobové miesta môžu byť samostatne vopred
prenajaté aj žijúcim osobám po dovŕšení vekovej hranice 55 rokov, s výnimkou vdov a vdovcov.
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 stanovenej pre dané pohrebisko. Pri úmrtí nájomcu
prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý
sa prihlásil ako prvý. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy
zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom
pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne
písomne informovať nájomcu.
Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
- v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za
prepožičanie miesta
- v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného
Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uzavretí nájomnej zmluvy na dobu 10
rokov. Ďalšie nájomné, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov po uplynutí
doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
Nájomné za prenajaté hrobové miesto bez pochovania sa uhrádza každoročne
Článok 14
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté miesto
Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta,
ako aj udržiavať poriadok v okolí 30 cm od neho. Oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. Vykonávať úpravy okolia hrobového
miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti pri údržbe hrobového miesta, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Prevádzkovateľ môže nariadiť demoláciu
vybudovaného hrobového príslušenstva ak neboli dodržané rozmery.
Článok 15
Prevod hrobového miesta
Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatený prenájom môže nájomca vykonať formou
písomnej dohody pred prevádzkovateľom, pričom dohoda musí obsahovať meno a priezvisko, adresu
trvalého pobytu a rodné číslo pôvodného i budúceho nájomcu. Prevádzkovateľ na základe tejto
dohody uzavrie novú nájomnú zmluvu s novým nájomcom.
Článok 16
Výpoveď nájomnej zmluvy
1, Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2, Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 1 písm. a,
a b, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3, Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a
výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom:
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
4, Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
5, Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 1 písm. c,
a d, a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa , odkedy nebolo zaplatené
nájomné alebo užívateľ nevyhovie výzve. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr
do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí

výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
6, Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 1 písm. c, a d
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ
pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné
uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho
prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
7, Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa bodu 4, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
8, Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu rozhodli,
že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla obec všeobecne
záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 26 ods. 6 zákona č. 470/2005 Z. z..
Článok 17
Práce na pohrebisku
Telá zosnulých smú do hrobu ukladať zamestnanci pohrebných služieb. Vo výnimočných
prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby pozostatky zosnulých uložili do hrobu iné
osoby.
Spopolnené pozostatky môžu s povolením prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na hrobové miesto aj
iné osoby.
Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci, živnostníci
a iní podnikatelia na žiadosť nájomcu hrobového miesta len po predchádzajúcom písomnom súhlase
prevádzkovateľa. Bez tohto povolenia nesmie realizátor zahájiť práce na hrobovom mieste. Povolenie
na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Na hrobových miestach môžu vykonávať oprávnené
osoby alebo osoby im blízke práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie (vysádzanie
kvetov, čistenie okolia hrobu atď.).
Článok 18
Prevádzka Domu smútku
-

-

Dom smútku (ďalej len DS) prevádzkuje Obec Malá Lehota, ktorá ho prenajíma pozostalým
a pohrebným službám. Prenájom je spoplatnený po každom prenájme podľa Cenníka služieb.
Budova Domu smútku je rozdelená nasledovne: obradná miestnosť s dvomi chladiacimi
zariadeniami a vystavením rakvy, sklad náradia, prevádzková miestnosť, sociálne zariadenia.
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. Dočasne sa ľudské pozostatky ukladajú v Dome smútku, do ktorého sa
premiestňujú najneskôr do 8 hodín po prehliadke mŕtveho. Do ôsmich hodín sa neráta čas
medzi 22.00 hod. až 6.00 hod. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou, sa musia uložiť len do konečnej rakvy . Vetranie sa prevádza oknami
a dverami.
Objekt DS je zásobovaný studenou vodovodnou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Ako
protipožiarne zariadenie slúžia hasiace prístroje a hydranty. Za protipožiarnu ochranu
zodpovedá obec.
Článok 19
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia

1, Prevádzkové priestory , ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu,
technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
2, Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení
(dekontaminácia – súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu a ktorý je v tomto
prípade zameraný na ničenia a odstraňovanie mikroorganizmov).

Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva
- Dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich
prípravkov v odporúčacích koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná
dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným prípravkom (používa sa pri veľmi znečistených
plochách)
- Jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným
účinkom (používa sa pri plochách, ktoré nie sú veľmi znečistené)
3, Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie
a) musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických nečistôt)
a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného
prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sa riedia čistou vodou tak, že odmeraného množstva vody sa pridá
odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %
b) dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím
c) musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba
pôsobenia
d) prípravky používané
- na mechanickú očistu : napr. detergenty – Jar, Pur, tekuté prášky – Cif, Ata, čistiace
prípravky: Fixinela, Domestos
- dezinfekciu : napr. Savo, Chloramín B, Jodonal B, Forten
- prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO prim, 5P, 5P plus
e) pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa
v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia
4, Frekvencia údržby čistoty a dezinfekcie
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití, podľa potreby
- chladiaceho zariadenia : v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby.
Článok 20
Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku
Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonávajú :
a) pracovníci OcÚ v Malej Lehote
b) poslanci OZ
c) hlavný kontrolór
Článok 21
Porušenie nariadenia
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa príslušných právnych
predpisov.
Článok 22
Záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je „Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku“
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Malá Lehota č. 6/2006 Poriadok pre
pohrebiská s prílohami.
VZN vyvesené : od 10.06.2015 do 25.06.2015
VZN schválené : 26.06.2015
VZN vyhlásené: 27.06.2015
VZN účinné: od 12.07.2015
Dušan Pacalaj
starosta obce

