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Obec Streda nad Bodrogom podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §17 a §18 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve (ďalej len zákon) vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku
Čl. 1.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom vydania tohto prevádzkového poriadku je v súlade so zákonom o pohrebníctve
a všeobecne uznávanými zásadami morálky upraviť práva a povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb pri prevádzkovaní verejného pohrebiska (ďalej len pohrebisko), pri užívaní
hrobového miesta na pohrebisku, pri vstupe osôb na pohrebisko ako aj ceny za služby a cenu
nájomného za hrobové miesto.
2. Správu pohrebiska č.1, č.2, č 3 vykonáva obec Streda nad Bodrogom (ďalej len pohrebiska
)
3. Vlastníkom domu smútku je obec Streda nad Bodrogom
4. Prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku je firma s odbornou spôsobilosťou pre
prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska s ktorou má obec Streda
nad Bodrogom uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu
5. Tento prevádzkový poriadok platí pre:
- pohrebisko č.1, 2, 3 obce Streda nad Bodrogom
- dom smútku obce Streda nad Bodrogom
Čl. 2.
Základné pojmy zák. 131/2010 Z. z.
1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telá.
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3. Pochovávanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
alebo uložením urny s popolom na pohrebisku.
4. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
5. Pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.
6. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo
miesto na uloženie urny.
7. Dvojhrob s uložením nad seba sa považuje za jeden hrob
8. Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne vedľa seba, a považuje sa za dve hrobové miesta
9. Konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú.
10. Urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme
11. Márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
12. Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.

Čl. 3.
Preprava ľudských pozostatkov a ostatkov
1. Prepravu ľudských pozostatkov a ostatkov vykonáva firma s odbornou spôsobilosťou pre
prevádzkovanie pohrebnej služby podľa rozhodnutia objednávateľa pohrebu s písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska č. 1,2,3
Čl. 4.
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a - výkopové práce súvisiace s pochovávaním a zasypanie hrobu
b – vykonávanie exhumácie
c – správu a údržbu pohrebiska
d – správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
e – vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
f – správu márnice a domu smútku
2. V súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. § 17 ods.1,2 ods. 3 písm. a), písm. b), zákona, obec
Streda nad Bodrogom uzatvorila zmluvu o prevádzkovaní pohrebiska s firmou s odbornou
spôsobilosťou na prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku podľa čl. 4 ods. 1 písm. a, b, e, f
Prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku podľa toho istého článku písmeno c, d,
je obec Streda nad Bodrogom a odborný dozor a správu nad prevádzkovaním pohrebiska
a domu smútku vykonáva firma s ktorou má obec Streda nad Bodrogom uzatvorenú platnú
a účinnú zmluvu
Čl. 5.
Pochovávanie a exhumácia
1. V obci Streda nad Bodrogom sa pochováva iba na pohrebiskách uvedených v Čl. 1. ods. 5.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo
k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Je zakázané zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý
sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
4. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa
musia uložiť len do konečnej rakvy.
5. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na území ktorej došlo
k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom
území sa ľudské pozostatky našli.
6. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
7. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené
v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených
v § 8 ods. 4 písm. h zákona
8. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná podľa Čl. 5. ods.5. bezodkladne
oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR. Ak obec nedostane do 14 dní odo
dňa oznámenia úmrtia z MZV SR oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov,
alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať.
9. Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách obce Streda nad Bodrogom je stanovená na 10 rokov.
10. Na pohrebiskách v obci sa pochováva v pracovných dňoch. V dňoch pracovného voľna je
pochovávanie možné po dohode s príslušným farským úradom, obecným úradom a
prevádzkovateľom pohrebiska.
11.Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov podľa § 19zákona

Čl. 6.
Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska
1. Prevádzkovateľ domu smútku je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
- úmrtie je doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného
v trestnom konaní,
b) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0° C až 5° C . Ak doba od zistenia úmrtia
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak si to
vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí
trvalé udržanie teploty nižšej ako – 10° C.
c) zdržať sa pri styku s pozostalými necitlivého správania sa a pri smútočných obradoch
umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy.
e) udržiavať poriadok v dome smútku.
f) určiť správcu domu smútku.
g) zabezpečiť, aby obrad bol vykonaný v služobných odevoch
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ak sú splnené podmienky uvedené v Čl.6
ods. 1. písm. a).
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
c) viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky 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
alebo hrobky, 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
d) viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe trvania zákazu, ak sa takýto zákaz vydal a kým
- zrušení pohrebiska
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
obce, alebo či ide o vojnový hrob
e) písomne informovať nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú
bolo nájomné zaplatené
f) ak zistí že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva, na
základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku
i) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

Čl. 7.
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku za
nájom.(Nájomná zmluva - príloha 1.)
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva
sa uzatvára na dobu 10 rokov, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na
pohrebisku ( 10 rokov ).
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4. 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.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska, viesť v ňom
evidenciu voľných miest a umožniť obyvateľom obce do neho nahliadnuť.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v jednotlivých prípadoch vyhovieť želaniu objednávateľa
pohrebu a prenajať hrobové miesto (ak je voľné) v blízkosti hrobových miest zosnulých
príbuzných.
8. Nájomnú zmluvu na užívanie hrobového miesta uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska
s nájomcom, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Nájomná zmluva na užívanie
hrobového miesta obsahuje :
a) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu nájomcu
b) dobu, na ktorú sa hrobové miesto prenajíma
c) cenu za prenajaté hrobové miesto a dobu splatnosti
d) miesto pohrebiska, sektor a číslo hrobového miesta
9. Na základe tejto zmluvy a v medziach stanovených týmto prevádzkovým poriadkom má
nájomca právo :
a) dať zriadiť na prenajatom mieste hrobové miesto
b) dať uložiť na prenajatom mieste do hrobového miesta ľudské pozostatky a ľudské ostatky
c) upraviť povrch hrobového miesta (výsadba kvetov a pod.)
d) vykonať stavebné úpravy na hrobovom mieste (pomníky)
Prevod práva na hrobové miesto môže vykonať len prevádzkovateľ pohrebiska na písomný
návrh oprávneného a v prípade jeho smrti na návrh dediča oprávnenej osoby. Dohoda
oprávneného o prevode práva na hrobové miesto s treťou osobou nie sú pre prevádzkovateľa
pohrebiska záväzné.
10. Právo na hrobové miesto sa preukazuje :
a) zmluvou o nájme hrobového miesta a dokladom o zaplatení poplatku za prenájom
hrobového miesta
b) evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska
Rovnaké ustanovenia platia i pre obnovu (predĺženie) užívacieho práva na hrobové
miesto.
11.Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu a užívanie domu smútku s chladiacim
zariadením vyberá na základe cenníka poplatkov a služieb správca pohrebiska.
12. Hrobové miesto vymeriava prevádzkovateľ pohrebiska v súčinnosti so správcom
pohrebiska podľa evidencií o voľných hrobových miestach.

Čl. 8.
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu na hrobové miesto vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu
dobu,
b) pohrebisko sa zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1
písm. a, b) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) ak 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 s obrazovou dokumentáciou hrobového miesta a so stručným
opisom stavu príslušného hrobu.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie rok odo dňa, odkedy nebolo
zaplatené nájomné. 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 ods. 1
písm. c, 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. 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 § 23 ods. 6 zákona
Čl. 9.
Zákaz pochovávania a zrušenie pohrebiska
1. Zákaz pochovávania prevádzkovateľ pohrebiska musí oznámiť obci podľa § 20 zákona
2. Zrušenie pohrebiska môže len obec . Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v súlade s § 23
zákona
Čl. 10.
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia 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. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby (10 rokov),

3. 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.
4. Do hrobky je možné umiestniť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť :
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľa pohrebu
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
obec.
6. Žiadosť podľa odseku 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať :
a) posudok úradu
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené
7. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
8. Označenie hrobov sa vykonáva dreveným krížom, alebo drevenou tabuľou, a musí
obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
Čl. 11.
Práce na pohrebisku a stavby
1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto esteticky a pomníky nesmú ohrozovať
okolité hroby, alebo návštevníkov hrobových miest.
2. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už jestvujúcej stavby,
je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave, sa musí stavebník riadiť úpravami pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer, výzdobu , alebo druh použitého materiálu, pričom musí byť
dodržané:
a)základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom
na únosnosť pôdy,
b) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 0,3 m,
c) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,6 m,
d) predné a zadné hrany hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných hrobov, pokiaľ to skutočný stav na pohrebisku dovolí,
e) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé časti do seba zapadať a musia byť utesnené,
f) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo primerane odstupňované,
4. Po ukončení prác je stavebník, alebo ním poverená firma povinný na svoje náklady vyčistiť
okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál z pohrebiska
5. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať, alebo odstraňovať
stavby vybudované na pohrebisku.
6. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť
s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska na určené miesto aj iné osoby ako zamestnanci
prevádzkovateľa pohrebiska.
7. Nájomca hrobového miesta nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska
vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže tieto zmeny kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, odstrániť!
8. Ostatný odpad (suché kvety, vence a pod.) likviduje prevádzkovateľ pohrebiska v súlade
s harmonogramom odvozu a likvidácie odpadov platným v obci alebo podľa potreby.

Čl. 12.
Prístup na pohrebisko a správanie sa na pohrebisku
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné v mesiacoch :
- apríl až november od 07,00 hod. do 21,00 hod
- december až marec od 08,00 hod do 18,00 hod
2. Počas sviatku Pamiatky zosnulých sú pohrebiská prístupné verejnosti od 6,00 - 24,00 hod.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.
4. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
5. S motorovými vozidlami možno na pohrebisko vchádzať len na základe povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska a len po spevnených komunikáciách.
6. Na pohrebisku sú návštevníci povinní správať sa tak, aby bola zachovaná dôstojnosť tohto
miesta
7. Na pohrebisku je zakázané najmä:
a) fajčiť a požívať alkoholické nápoje, omamné, psychotropné a iné návykové látky,
b) robiť hluk a iným spôsobom narúšať pokoj,
c) odhadzovať odpadky mimo určených smetných nádob,
d) zdržiavať sa na pohrebisku mimo stanovenej doby
e) spaľovať lístie alebo iný odpad, vypaľovať suchú trávu,
8. Odpad sú návštevníci povinní vyhadzovať len do smetných nádob na to určených.
9. Pri pálení sviečok umiestniť ich tak , aby nedošlo k požiaru.
Čl. 13.
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku sú oprávnení vykonávať:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) poverení zamestnanci obecného úradu
2. Porušovanie prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku, ak nejde o trestný čin sa
postihuje podľa osobitných právnych predpisov.
Čl. 14.
Cenník poplatkov a služieb
1. Poplatok za poskytované služby sú podľa platného cenníka prevádzkovateľa pohrebiska
2. Poplatky za ostatné služby, poskytované firmami s odbornou spôsobilosťou na
prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk súvisiace s pochovávaním, exhumáciou,
prípadne so stavebnými prácami sú určené osobitnými cenníkmi.
Čl.15.
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení domu smútku.
1. Údržbu čistoty priestorov domu smútku zabezpečuje správca domu smútku nasledovne:
a) ak sa vykonáva pohrebný obrad – po obrade, alebo najneskôr nasledujúci deň umyť
podlahy a úložné priestory v chladiacom zariadení saponátom a následne dezinfekčným
roztokom.
b) ak sa nevykonáva pohrebný obrad – poutierať prach a podlahy všetkých priestorov umyť
saponátovým roztokom 1 krát týždenne.
2. Dezinfekcia:

Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky ako Savo, Desam, GK, Fixinela, Jar
a iné na to určené prostriedky. Vykonávanie dezinfekcie je povinný zabezpečiť správca domu
smútku nasledovne:
a) obradná miestnosť
- po každom pohrebe
b) chladiace zariadenie a úložné priestory - po každom použití
c) sociálne zariadenia
- 1 krát týždenne
d) ostatné priestory
- 1 krát mesačne
3. V prípade že mŕtvy v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou chorobou, dezinfekcia
všetkých priestorov a zariadení sa vykoná ihneď po ukončení pohrebu.
Čl. 16.
Dozor
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o pohrebníctve vykonáva Úrad
verejného zdravotníctva SR. Pri vykonávaní dozoru postupuje úrad podľa základných
pravidiel kontrolnej činnosti §29, §32, §33 zákona
Čl. 17.
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon.
Čl. 18.
Prechodné ustanovenia.
1. Doterajšie právne vzťahy, týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované:
a) za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené,
b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového
miesta, ak osoba, alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov, týkajúcich sa užívania
hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu,
c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby oprávnené
z právnych vzťahov, týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné
doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, a bolo len
uverejnené na mieste obvyklom, na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom
pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,
d) päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby, ktoré majú
právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto
hrobového miesta nie je známy.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v ods. 1 písm. b),
návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového
miesta.
3. Ak obec ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku
vo vlastníctve cirkvi, je oprávnená prevádzkovať pohrebisko aj naďalej, ak cirkev svoju
požiadavku na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v ustanovenej dobe neuplatní.
4. V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy,
ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v
územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005.
Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005
zostanú zachované.
5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prevádzkovateľ krematória, prevádzkovateľ pohrebiska
je povinný upraviť prevádzkový poriadok podľa tohto zákona a vyžiadať si jeho schválenie

úradom, najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia tohto zákona.
Čl. 19.
Záverečné ustanovenia.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Streda
nad Bodrogom dňa 7.11.2017 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli t.j. od 23.11.2017.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN obce Streda nad
Bodrogom prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku zo dňa 09.11.2012

......................................................................
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:

08.11.2017

Zvesené z úradnej tabule dňa :

23.11.2017

Nájomná zmluva č................
o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji, uzatvorená podľa zák.č.l 31/2010 Z.z. a §
663 a násl. Obč.zák,
I. Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Obec Streda nad Bodrogom so sídlom : Hlavná 174/391
076 31 Streda nad Bodrogom
zastúpená: Zoltán Mento, starosta obce
IČO: 00331970
(ďalej len prevádzkovateľ pohrebiska) Tel. kontakt: 056/6373422.
Nájomca:
Meno a priezvisko:............................................................................
Bydlisko:..........................................................................................
Rod.č.:..............................................................................................
Tel. kontakt:.....................................................................................
II. Predmet zmluvy
Prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na cintoríne:....................................................................
parcela: ...........................................................................
rad:............................ číslo hrobu: .....................
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov a nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné.
III. Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú: nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
IV. Nájomné a platenie :
(1) Nájomca je povinný zaplatiť nájomné, najmenej na dobu trvania tlecej doby (10 rokov), vo výške podľa aktuálneho
cenníka prenajímateľa a to do 30 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy nasledovne:
a) v hotovosti priamo do pokladne OcÚ
b) prevodom na účet č. 00827622/0200, IBAN: SK23 0200 0000 0000 0082 7622
(2) Nájomné na ďalšie obdobie, ak sa nedohodne inak je nájomca povinný zaplatiť najneskôr 3 mesiace pred uplynutím
doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
(3) Ak v čase plynutia tlecej doby budú do prenajatého hrobového miesta pochované ďalšie ľudské pozostatky, je nájomca
povinný doplatiť nájomné na obdobie celej tlecej doby týchto ľudských pozostatkov.
V. Všeobecné povinnosti zmluvných strán
(1) 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.
(2) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
VI. Výpoveď nájomnej zmluvy
Prevádzkovateľ pohrebiska môže vypovedať nájomnú zmluvu, 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.
VII. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy pri úmrtí nájomcu
(1) Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je osôb blízkych viac, tá
blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
(2) Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
VIII. Záverečné ustanovenia;
(1) Vzťahy v zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z. a § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
(2) Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží po jednom každá zo zmluvných strán.
(3) Nájomca týmto dáva písomný súhlas podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov na spracovanie svojich osobných údajov pre prevádzkovateľa pohrebiska na dobu účinnosti tejto nájomnej zmluvy
v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z.
(4) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, všetky ustanovenia sú im zrozumiteľné a na
znak slobodnej a vážne prejavenej voleju vlastnoručne podpisujú.
(5) Táto nájomná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
V Strede nad Bodrogom dňa
za prenajímateľa:

za nájomcu:

Príloha 2

Cenník
služieb na pohrebisku
1. použitie obradnej siene .................................................................. ... 8,50 €
2. účasť organizátora obradu na obrade ............................................. ... 5,00 €
3. vystavenie zosnulého v rakve ........................................................ ... 5,00 €
použitie služobných odevov ............................................................... ... 5,00 €
4. použitie chladiaceho zariadenia /za každý začatý deň/ .................. ...5,50 €
5. vybavenie matriky a potrebných dokladov ...................................... 9,00 €
6. kvetinová výzdoba obradnej siene 4 ks vence................................... 4,00 €
7. kvetinová výzdoba pohrebného voza 4 ks vence ........................... ... 4,00 €
8. použitie ozvučenia ......................................................................... ... 2,00 €
9. poplatok za odber energie a úpravu priestorov domu smútku.......... 7,00 €
10.vynesenie a uloženie zosnulého s rakvou do hrobu, hrobky .....
24,00 €
12.otvorenie a uzatvorenie hrobky - veka .......................................... ....10,00 €
13.hermetické uzatvorenie hrobky ..................................................... .20,00 €
14.výkop hrobu pre uloženie do zeme – jednohrob..............................44,50 €
15.výkop hrobu pre uloženie do zeme - dvojhrob ...............................53,00 €
16.výkop hrobu pre montáž hrobky - jednohrob ............................... ...39,00 €
17.výkop hrobu pre montáž hrobky - dvojhrob................................. ....55,50 €
18.výkop hrobu pre uloženie do zeme - detský hrob ......................... ...19,50 €
19.výkop hrobu pre montáž hrobky - detský hrob .............................. ...22,00 €
20.použitie pohrebného vozidla nad 20 km ...................1 km .................0,50 €
21.použitie pohrebného vozidla paušál do 20 km ............................. ... .10,00 €
22.stojné pohreb. vozidla, každých už začatých 15 min ...................... .....1,00 €
23.manipulácia s truhlou so zosnulým pri prevoze, zakaždým ...............5,00 €
24.uloženie vencov a kytíc na hrob ..................................................... .....5,00 €
25.poplatok za služby v mimopracovnej dobe ................................... ....14,00 €
26.poplatok 25% pri sťažených podmienkach
27. Uvedené ceny sú bez DPH

Poznámka: 1. Cenník je platný pre prevádzkovateľa pohrebiska
Alexander Krajník – KRAJNÍK
Spodná 13, 076 31 Streda nad Bodrogom.
2. Položky 14 – 19 sú schválené výmerom Košického samosprávneho
kraja č. 9/2007.
3. Ceny ostatných prevádzkovateľov pohrebných služieb môžu byť iné.

