Obec Kriváň na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona NR SR č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kriváň

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
ktoré bolo schválené na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kriváni, konaného
30. júna 2011
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Úcta k pamiatke zosnulých prikazuje, aby pohrebiská, Dom smútku a obradné miestnosti boli
udržiavané v stave zodpovedajúcom ušľachtilým ľudským vzťahom.
2. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska je platný pre pohrebisko nachádzajúce sa v katastrálnom
území Obce Kriváň a vzťahuje sa na:
- prevádzkovateľa pohrebiska,
- nájomníkov hrobových miest,
- prevádzkovateľov pohrebnej služby,
- poskytovateľov služieb na pohrebisku,
- návštevníkov pohrebiska.
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,
b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
c) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska,
d) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
e) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
f) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
h) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
i) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) toho istého zákona,
j) spôsob nakladania s odpadmi,
k) cenník služieb, ako príloha č. 1
l) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko.
Článok 2
Zriadenie pohrebiska a identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Zriaďovanie a rozširovanie pohrebísk stanovuje § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
(ďalej len „zákon o pohrebníctve“) v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
2. Pohrebisko Obce Kriváň je umiestnené na parcelách C-KN č. 749 a 751 v k. ú. Kriváň, Dom
smútku so súpisným č. 598 na parcele C-KN č. 747 v k. ú. Kriváň a príslušenstvo k Domu smútku
na parcelách C-KN č. 748 a 750 v k. ú. Kriváň. Dom smútku je vybavený 4 kapacitným
chladiacim zariadením na dočasné uloženie ľudských pozostatkov a spolu s pohrebiskom ich
prevádzkuje Obec Kriváň.
3. Identifikačné údaje:
Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Kriváň
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Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Kriváň
Sídlo: Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň
IČO: 00320048
4. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať
nové budovy.
5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie ani
ohlásenie. Potrebný je však súhlas prevádzkovateľa podľa článku 5 ods. 2 písm. b) tohoto
prevádzkového poriadku.
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska:
a) správa a údržba pohrebiska,
b) správa a údržba Domu smútku,
c) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,
d) prevádzkovanie Domu smútku a zapožičiavanie obradnej siene,
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
f) uzatváranie zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberanie nájomného za hrobové
miesto,
g) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko, na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Služby zabezpečované prostredníctvom pohrebnej služby a iných osôb:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie a činnosti s ním spojené, ako oblečenie ľudských pozostatkov,
uloženie do rakvy, preprava, uloženie do chladiaceho zariadenia, úprava pred
pietnym aktom, pietny akt, zasypanie hrobu a pod.,
c) vykonanie exhumácie.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu,
d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona o pohrebníctve,
e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa §19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
g) v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté,
primerane predĺžiť tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu,
h) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku prevádzkový poriadok pohrebiska a
cenník služieb, ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku,
l) -uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobového miesta, evidovať a prijímať nájom
za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov;
-podmienky nájmu upraví samostatná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú;
-nájomná zmluva sa nesmie vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej doby,
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-pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak
je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý ( resp. rešpektuje sa
vzájomná písomná dohoda dedičov, ktorú prevádzkovateľ založí ku zmluve)
m) písomne upozorniť nájomcu o
-skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, najneskôr tri
mesiace pred uplynutím tejto lehoty,
-vypovedaní nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť,
n) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
- ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu že nájomca ani
po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca je
známy, výpovedná lehota uplynie jeden 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,
- ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia
nájomného 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 ktorej
sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska predá na dražbe; ak nie je prevádzkovateľovi pohrebiska známa adresa
alebo sídlo nájomcu, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so
stručným opisom stavu príslušenstva hrobu,
o) zriaďovať hrobové miesta,
p) starať sa o poriadok v Dome smútku v rámci hygienicko-sanitárneho režimu,
(upratovanie a dezinfekcia) o čom viesť evidenciu,
r) viesť prevádzkový denník chladiaceho zariadenia,
s) vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje
bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
t) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, starať sa o zeleň, spoločné hroby a voľné miesta na
pohrebisku, za tým účelom zabezpečuje výsadbu zelene, dodávku vody, čistotu,
úpravu ciest a údržbu oplotenia na pohrebisku.
Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľov služieb
1. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby a iných osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s
pochovávaním:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho, alebo je úmrtie doložené pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť registrovaných cirkví, náboženských spoločností a iných osôb s
prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
d) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa
požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
e) dbať o účelové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku.
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním a exhumáciou a cenník
služieb súvisiacich s pohrebom upravujú prevádzkové poriadky pohrebných služieb.
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2. Prevádzkovatelia služieb, ktorí vykonávajú práce na pohrebisku, sú povinní:
a) riadiť sa ustanoveniami prevádzkového poriadku a pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska; pre vstup motorovým vozidlom na pohrebisko musia mať písomné
povolenie od prevádzkovateľa pohrebiska (Príloha č. 2),
b) preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom nájomcu
hrobového miesta, alebo objednávkou na vykonanie stavebných a kamenárskych
prác,
c) po ukončení stavebných prác na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu, odstrániť
stavebný materiál a vyviezť z pohrebiska,
d) v prípade využitia iných hrobových miest dať tieto do pôvodného stavu najneskôr do
7 dní odo dňa ich využitia.
Článok 6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú nájomcu hrobového
miesta,
b) užívať hrobové miesto na základe uzavretia písomnej zmluvy o nájme hrobového
miesta,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom sa za
hrobové miesto považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie
hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) udržiavať hrobové miesto pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov do
vzdialenosti 0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický
vzhľad pohrebiska,
g) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom sa za stavebnú úpravu považuje vybudovanie
alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa),
náhrobnej dosky (t.j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej
schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a
pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové
miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie
odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o
príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť
prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný nahlásiť aj ich
skončenie,
h) zabezpečiť nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť
prevádzky pohrebiska.
2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať alebo
odstraňovať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa
zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov,
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b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
c) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke cintorína
sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska,
d) 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; v odôvodnených prípadoch môže
prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným
ohňom obmedziť alebo zakázať,
e) ukladať odpad na určené miesto.
2. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, používať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, vodiť a volne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli,
korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch a vykonávať činnosti, ktoré nie sú
vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
3. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami vo
všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska a na oplotení pohrebiska.
4. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,
b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
c) na dovoz a odvoz kontajnerov na odpad,
d) na údržbu zelene a komunikácií na pohrebisku,
e) na dovoz a odvoz stavebného materiálu pri stavebných úpravách hrobového miesta.
Článok 8
Prevádzková doba
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roka v prevádzkovej dobe:
od 1.apríla do 30.septembra v čase od 7.30 hod. do 21.00 hod. a
od 1.októbra do 31.marca v čase od 7.30 hod. do 19.00 hod.
V deň Pamiatky zosnulých, vrátane predchádzajúcej soboty a nedele je pohrebisko
prístupné podľa potreby, prevádzková doba nie je obmedzená.
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia.
2. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác je možné len po
dohode s prevádzkovateľom.
3. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky
pozostalých aj v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať, alebo obmedziť vstup na pohrebisko v
prípade, ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia, alebo v prípade, ak je ohrozená bezpečnosť
návštevníkov.
Článok 9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. Ľudské pozostatky sa na pohrebisku ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
2. Hrobovom mieste pre uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov rozhoduje
prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s budúcim nájomcom hrobového miesta. Hrobové miesta
sú očíslované podľa plánu miest na pochovávanie. Evidencia miest na pochovávanie je uložená u
prevádzkovateľa pohrebiska, kde je prístupná k nahliadnutiu.
3. 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,
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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, najviac
0,4 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
e) Rozmery kopaných hrobov musia byť:
- pri hrobe dospelého najmenej 80 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
f) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný
dodržať podmienky stanovené prevádzkovateľom pohrebiska,
g) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie
rozmery:
-pri jednohrobe dospelého: 110 cm x 245 cm,
-pri dvojhrobe dospelého: 210 cm x 245 cm,
-pri trojhrobe dospelého: 310 cm x 245 cm,
-pri detskom hrobe pre dieťa do 6 rokov: 80 cm x 140 cm,
-pri detskom hrobe pre dieťa od 7 do 14 rokov: 90 cm x 200 cm,
-pre uloženie urny: max 100 cm x 100 cm.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať do
existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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.
Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj prístupný k
nahliadnutiu.
Článok 10
Exhumácia ľudských ostatkov

1. 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 pohrebu.
2. Písomnú žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené, 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.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
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5. Exhumáciu pozostatkov vykoná fyzická, alebo právnická osoba ktorá má na túto činnosť
oprávnenie od RÚVZ. Exhumácia sa môže vykonať iba v dobe uzavretia cintorína, teda bez
prítomnosti návštevníkov cintorína.
6. Náklady na exhumáciu platí ten, kto o ňu požiadal.
Článok 11
Tlecia doba
Na pohrebiskách Obce Kriváň je stanovená tlecia doba 10 rokov.
Článok 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa ustanovenia § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve
viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v
hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky , bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,
alebo názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o
vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
Článok 13
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je možné odpady z užívania hrobových miest ukladať do 2 veľkoobjemových
kontajnerov rozmiestnených v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kriváň. Objemový odpad
sa z areálu pohrebiska vyváža minimálne 1x mesačne. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi
hrobového miesta v dôsledku stavebnej úpravy hrobového miesta (budovanie obruby, hrobky a
pod.), je nájomca povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné
ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska.
3. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad.
Článok 14
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 vykonania výkopových prác, prepravy
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ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a
ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, zasypania hrobu, za účelom uloženia urny s popolom
do hrobu, hrobky alebo urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a
ich opätovného pochovania.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v článku 14 odsek
1 len s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska (Príloha č. 1), ktoré vydal nájomcovi
hrobového miesta.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovania určený prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok 15
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec Kriváň po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže mesto 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. 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.
3. Ďalšie povinnosti, ktoré sú spojené so zrušením pohrebiska, upravuje ustanovenie § 23 zákona o
pohrebníctve.
Článok 16
Priestupky
Akékoľvek porušenie tohto prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok.
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v
zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, podľa § 24 písm. b) zákona o
pohrebníctve,
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm.
c) zákona o pohrebníctve,
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve,
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona o pohrebníctve,
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona o pohrebníctve.
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663,-€. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66,- €.
4. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá Obec Kriváň. Výnos z
pokút je príjmom rozpočtu obce.
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Článok 17
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN - Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Kriváň
vykonávajú poverení zamestnanci obce a hlavný kontrolór.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obec Kriváň sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Kriváni na 5. zasadnutí dňa 30.06.2011 uznesením č. 5/C-7.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN, prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kriváň schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Kriváni.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie Obce Kriváň č. 1/2007
Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý nadobudol účinnosť dňa 10.7.2007.
5. Toto schválené VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa 30.06.2011 a zvesené dňa 15.07.2011 a
nadobúda účinnosť dňa 15.07.2011, 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Imrich Paľko
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2011 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA
CENNÍK SLUŽIEB
Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu na dobu 10 rokov nasledovne:
- poplatok za jednohrob na l0 rokov
16,60 €
- poplatok za dvojhrob na 10 rokov
33,19 €
- poplatok za trojhrob na 10 rokov
49,79 €
- poplatok za štvorhrob na 10 rokov
66,39 €
- poplatok za detský hrob na 10 rokov
13,28 €
- poplatok za detský dvojhrob na 10 rokov
26,56 €
- poplatok za urnový hrob na 10 rokov
13,28 €
Jednorázové poplatky:
Nájom obradnej miestnosti v Dome smútku
4,- €
Prepožičanie chladiarenského zariadenia do zákonnej lehoty pochovania 3,31 € / za
každý započatý deň
Vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko
7,- €/ vstup k jednej zákazke

Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu zaplatené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia
ostávajú do konca zaplatenej lehoty nie dlhšej ako 10 rokov nezmenené.

9

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2011 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA

OBECNÝ ÚRAD K R I V Á Ň
č. 441, 962 04 Kriváň

Povolenie k vstupu na pohrebisko
Obec Kriváň p o v o ľ u j e vstup

FO .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
PO ........................................................................
........................................................................
........................................................................

motorového vozidla EČ …................................................ na pohrebisko.
Kriváň, dňa …......................
…....................................................
podpis prevádzkovateľa pohrebiska
Poznámka:
Vstup kamenárskych a iných firiem je možný až po uhradení poplatku Obci Kriváň v sume 7,- €.
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