VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V PAVLOVCIACH NAD UHOM

číslo 1/2006

O PREVÁDZKOVANÍ POHREBÍSK
A
DOMU SMÚTKU
V OBCI PAVLOVCE NAD UHOM

V PAVLOVCIACH NAD UHOM DŇA

26.9.2006
ING. JOZEF KOČAN, V.R.
STAROSTA OBCE

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2006
o prevádzkovaní pohrebísk a Domu smútku
v Obci Pavlovce nad Uhom
1. Prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia tvorí:
- Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Pavlovce nad Uhom
- Prevádzkový poriadok pohrebnej služby Obce Pavlovce nad Uhom
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie podlieha schváleniu Regionálne úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

V Pavlovciach nad Uhom, 26.9.2006
Ing. Jozef Kočan, v.r.
starosta obce

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
POHREBÍSK
Prevádzkovateľ: Obec Pavlovce nad Uhom
Zodpovedný: Peter Janoš, vedúci miestneho hospodárstva obce

Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä:
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b/ pochovávanie,
c/ vykonanie exhumácie,
d/ správu a údržbu pohrebísk,
e/ správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebiskách,
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk.
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Článok 2.
Základné pojmy
Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovávaní.
Verejné pohrebisko (ďalej len pohrebisko) je cintorín, kolumbátorium, urnový háj,
rozptylová lúka a vsypová lúka.
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny.
Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.

Článok 3.
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok platí pre tieto pohrebiská (cintoríny) na území Obce Pavlovce nad
Uhom:
a/ cintorín časť Obce Pavlovce nad Uhom, ulica Školská
b/ cintorín časť Obce Ťahyňa, ulica Ťahyňská
Článok 4.
Pochovávanie
1. V Obci Pavlovce nad Uhom sa pochováva na cintorínoch na ulici Školskej a na ulici
Ťahyňskej. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Zakázané je zaobchádzať
s ľudskými pozostatkami alebo 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 len do konečnej rakvy.
O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje spravidla
ten, kto pohreb objednáva. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo
ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí
obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby,
ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do
chladiaceho zariadenia musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím
48 hodín od úmrtia. Rakvy, v ktorých sa mŕtvy pochovávajú, musia byť dôkladne utesnené.

Ak to vyžadujú klimatické podmienky, musí byť na dne rakvy tesniaca vložka, prípadne
vrstva absorbčnej hmoty.
2. Spopolnené pozostatky sa ukladajú na miesta vyhradené na tento účel.
3. Na pohrebiskách v územnom obvode Obce Pavlovce nad Uhom sa pochováva
v pracovných dňoch. V dňoch pracovného voľna a pokoja je pochovávanie možné vykonať
iba po dohode z obecným a farským úradom. Za pochovávanie po pracovnej dobe, v dňoch
pracovného voľna a pokoja sa účtujú prirážky podľa Cenníka pohrebníckych služieb a prác,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.
Článok 5.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebísk
1. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný:
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ak sú splnené tieto podmienky:
- úmrtie je doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí
vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho
- pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov
- ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,
prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní
b/ prevádzkovať pohrebiská v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebísk,
c/ viesť evidenciu hrobových miest, ktorá 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 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/ evidencia prevádzkovania pohrebísk 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
e/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
f/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
g/ písomne informovať nájomcu hrobového miesta o:
- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa
- zverejniť na obvyklom mieste na pohrebisku dátum, ku ktorému sa má pohrebisko
zrušiť
h/ 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,
i/ ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obce po výpovedi zmluvy o nájme hrobového
miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky a oplotenie obci.

Článok 6.
Rozdelenie pohrebísk
1. Prevádzkovateľ pohrebísk rozdelil pohrebiská:
- pre časť Obce Pavlovce nad Uhom a Ortov cintorín na ulici Školskej
- pre časť Obce Ťahyňa cintorín na ulici Ťahyňskej.
Článok 7.
Nájom hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
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 neurčitú. Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta nesmie
byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Dĺžka tlecej doby pre
pohrebiská je 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, kde je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
O takom pripravovanom alebo uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu.
5. Výšku poplatku za prenájom hrobového miesta a ich obnovu na pohrebiskách v územnom
obvode Obce Pavlovce nad Uhom stanovuje Cenník pohrebníckych služieb a prác, ktorý
tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.
6. Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný mať situačný plán pohrebiska, viesť v ňom evidenciu
voľných miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom obce, aby do neho nahliadli.
7. Nikto nemá nárok na prenájom určitého hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebísk je
však povinný v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu objednávateľa pohrebu, ak je
voľné miesto v blízkosti zosnulých príbuzných. Hrobové miesto prenajíma na základe
písomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska a ten, komu sa miesto na
pohrebisku prenajíma. Zmluva obsahuje:
- meno nájomcu
- dobu, na ktorú sa miesto prenajíma
- cenu za prenajaté miesto
- charakteristiku hrobového miesta
- miesto pohrebiska a číslo
Na základe tejto zmluvy v medziach určených týmto prevádzkovým poriadkom má
prenajímateľ právo:
- dať zriadiť na prepožičanom mieste hrob,
- dať uložiť do zeme ľudské pozostatky a ostatky,
- upraviť povrch miesta hrobu (vysadiť kvetiny),
- vykonať stavebné úpravy na hrobe (podľa článku 11).
Prevod práva na hrobové miesto môže vykonať len prevádzkovateľ pohrebiska na písomný
návrh oprávneného a v prípade zomrelého na návrh dediča oprávnenej osoby. Dohody
oprávneného o prevode práva na miesto s treťou osobou nie sú pre prevádzkovateľa pohrebiska
záväzné.
8. Právo na hrobové miesto sa preukazuje:
- cintorínskou evidenciou prevádzkovateľa pohrebísk,
- zmluvou o nájme hrobového miesta alebo iným hodnoverným dokladom.
Rovnaké ustanovenia platia i pre obnovu (predĺženie) užívacieho práva na hrobové miesto.
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Článok 8.
Spôsob, ukladanie ľudských pozostatkov
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a/ hĺbka pre dospelú osobu aj dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m
b/ hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,2 m
c/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
d/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
e/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m
Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na
hrob prenajaté povoliť, aby do toho istého hrobu boli položení ďalší mŕtvi príbuzní,
prípadne aj iné osoby im blízke, a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby
možno tak urobiť, ak ľudské pozostatky je možné umiestniť nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
Do hrobky je možno uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
Telo zomrelého musí byť v hrobke minimálne po dobu 10 rokov. Táto doba sa nazýva tlecia
doba a jej dĺžka je určená na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. Pre
jednotlivé pohrebiská je určená takto:
- cintorín časť Obce Pavlovce nad Uhom, ulica Školská - 10 rokov
- cintorín časť Obce Ťahyňa, ulica Ťahyňská – 10 rokov
Pri výkopových prácach je povinné používanie ochranných pracovných pomôcok (obuv,
odev, rukavice). Po ukončení práce vo výkope je povinné umývanie odkrytých časti tela
pracovníkov, ktorí robia výkopové práce a následná dezinfekcia prípravkom Septoderm.
Bezprostredne po pochovaní je povinné základné označenie hrobu. Za základné označenie
hrobu sa považuje pomník alebo drevený kríž, prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme
v záhlaví hrobového miesta. Na pomníku, kríži alebo obelisku musí byť uvedené:
a/ meno a priezvisko zomrelého
b/ dátum narodenia, dátum úmrtia.
Článok 9.
Exhumácia
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky vyňať zo zeme (exhumovať) na žiadosť:
a/ orgánov činných v trestnom konaní
b/ obstarávateľa pohrebu alebo,
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom
pohrebu bola obec.
Žiadosť podľa ods. 1 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a/ posudok úradu,
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c/ nájomnú zmluvu vydanú správcom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené.
Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiada. S pozostatkami bude
dôstojne manipulované, prenášané budú v rakve a v čo najkratšej dobe pochované do
nového hrobu, alebo spopolnené.
Exhumácie možno vykonávať len za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa pohrebiska, ak
nie je stanovené inak.
Exhumácie Obec Pavlovce nad Uhom - prevádzkovateľ pohrebísk nevykonáva.
Obstarávateľ exhumácie je povinný si zabezpečiť organizáciu, ktorá túto činnosť vykonáva.

Článok 10.
Ukladanie spopolnených pozostatkov
Popol sa ukladá na pohrebisku podľa želanie mŕtveho alebo obstarávateľa pohrebu v urne na
mieste na to určenom.
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Článok 11.
Stavby
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebiskách alebo úpravu už jestvujúcej stavby
(hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, chodníka a lavičky) je potrebný predchádzajúci súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
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 30 cm,
c/ steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 50 cm,
d/ predné a zadné hrany musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
e/ pri stavbe náhrobku musia jednotlivé časti do seba zapadať a musia byť
nepriedušne utesnené,
Po ukončení práce je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby. Bez písomného povolenia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je
dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobové ozdoby, kvety a podobne.

Článok 12.
Stromy a kry
Stromy a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za
potrebné, odstrániť.
Článok 13.
Práce na pohrebiskách
1. Ľudské pozostatky smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení prevádzkovateľom
pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby telá
zosnulých uložila iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu s povolením prevádzkovateľa
pohrebiska uložiť na prenajaté hrobové miesto aj iné osoby.
2. Výkopy a iné zemné práce môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom
pohrebiska, ak prevádzkovateľ pohrebiska nepovolí výnimku.
3. Na prenajatých hrobových miestach môžu oprávnené osoby a im blízke osoby alebo
objednaní zamestnanci firiem (iné osoby) vykonávať jednoduché práce potrebné na
udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie (vysadzovanie a polievanie kvetín a pod.).
Prevádzkovateľ pohrebiska sa však môže ponúknuť, že tieto práce bude vykonávať
vlastnými zamestnancami na objednávku a na náklady oprávnených.
Článok 14.
Zánik zmluvy o nájme hrobového miesta, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového
miesta,
b/ sa pohrebisko ruší,
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c/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
miesta na dlhšiu dobu.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1
písmeno b/ a c/, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preloženie ľudských ostatkov vrátene príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej predo dňom:
a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1
písmeno a/ a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa, odkedy nebolo
zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do 1 roka
odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho nájomca v tejto lehote neodstráni, po uplynutí
výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1
písmeno a/ a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu
na mieste s označením, že ide o 5 ročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť.
Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstvo hrobu.
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. o pohrebníctve.
Článok 15.
Starostlivosť o prepožičané miesto
Užívateľ je povinný udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve
užívateľa, aby tieto v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa
adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správca pohrebiska
potrebné opatrenia.
Zvädnuté alebo inač znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov sám odstrániť.
Užívateľ miesta sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní
prepožičaného miesta (pravidelná úprava, výsadba kvetín a pod.)

Článok 16.
Rozsvecovanie svetiel
1. Zapaľovanie sviečok na hroboch vo svietnikoch a mimo nich je povolené len za prítomnosti
dospelého návštevníka na pohrebisku.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený obmedziť alebo úplne zakázať zapaľovanie
sviečok v odôvodnených prípadoch (silný vietor).
Článok 17.
Prístup na pohrebiská
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné v letnom období od 7.00 hod do 20.00 hod. a zimnom
období od 7.00 hod do 18.00 hod.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitých prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
cintoríny.
3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pre určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
4. Z motorovými vozidlami možno na pohrebiská vchádzať len na základe osobitného
povolenia prevádzkovateľa pohrebiska a len po spevnených komunikáciách.
5. Počas sviatku pamiatky zosnulých sú pohrebiská sprístupnené pre verejnosť od 6.00 hod do
22.00 hod.
6. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach,
scateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.
7. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace
osoby a majú príslušné označenie.

Článok 18.
Správanie sa na pohrebiskách
1. Na pohrebiskách sú návštevníci povinní správať sa tak, aby bola zachovaná dôstojnosť
tohto miesta. Na pohrebiskách je zakázané najmä:
a/ fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
b/ odhadzovať odpadky mimo určené miesta,
c/ vodiť psov a iné zvieratá,
d/ robiť hluk a iným spôsobom narušiť kľud,
e/ zdržiavať sa mimo určených hodín (článok 17. ods. 1),
f/ spaľovať lístie alebo iný odpad.
2. Odpadky a podobné predmety (suché vence a kvety) sa musia odhadzovať len do
kontajnerov na to určených.
Článok 19.
Režim údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov pohrebiska
1. Bežné upratovanie interiéru domu smútku sa prevádza raz za týždeň, podľa obradov
i častejšie. Umývanie a následná aplikácia dezinfekčného prostriedku v chladiacich
zariadeniach sa vykonáva raz za mesiac, ak bola v chladiacom zariadení uložená mŕtvola
nakazená nebezpečnou chorobou, po každom uložení takejto mŕtvoly. Dezinfekcia
sociálnych zariadení a WC sa prevádza umytím s použitím dezinfekčných roztokov dvakrát
za mesiac. Na dezinfekciu sa používajú dezinfikačné prostriedky Chloramin B, Septoderm,
Desam GK, Savo.
2. Upratovanie, zametanie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich ku pohrebisku
sa vykonáva podľa potreby.
Článok 20.
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Všetok komunálny odpad z jednotlivých pohrebísk sa umiestňuje do kontajnerov
umiestnených na cintorínoch.
2. Kontajnery s komunálnym odpadom sa pravidelne a podľa potreby odvážajú na pokyn
prevádzkovateľa.

Článok 21.
Zrušenie pohrebiska
Pri zrušení pohrebiska sa postupuje podľa § 26 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní z znení neskorších predpisov.

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 26.09.2006

Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk

Cenník pohrebníckych služieb a prác
Prenájom obradnej siene

530,– Sk domáci (trvalý pobyt)
660,– Sk cudzí (ostatní)

Chladiace zariadenie / 1 deň

100,– Sk domáci (trvalý pobyt)
200,– Sk cudzí (ostatní)

Výkop hrobu dospelý obyčajný

1185,– Sk

Asistencia zamestnanca prevádzkovateľa
pri exhumácii

250,– Sk

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov

120,– Sk

Obnova hrobového miesta na 10 rokov

240,– Sk

Poplatok za vstup inej organizácie
za účelom kamenosochárskych prác

250,– Sk

Poplatok za umiestnenie hrobky inou organizáciou

1000,– Sk

Prirážka k pohrebným prácam
- v pracovných dňoch po pracovnej dobe
- v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok

+ 50%
+ 100%

Prevádzkový poriadok
pohrebnej služby
Prevádzkovateľ: OBEC Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1,
072 14 Pavlovce nad Uhom
Zodpovedný: Peter Janoš, vedúci miestneho hospodárstva obce
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. Obec Pavlovce nad Uhom vykonáva činnosti
pohrebnej služby na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom v Michalovciach,
odbor živnostenského podnikania pod evidenčným číslom Žo-2003/13557/AN, zapísaného v
živnostenskom registri pod číslom 807-6151.
2. Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:
a) predaj rakiev a smútočných potrieb,
b) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
c) iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom,
d) výkopové práce,
e) pochovávanie.
Tieto činnosti sa riadia podľa zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
Prevádzkového poriadku pohrebnej služby schváleného Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Michalovciach a Obecným zastupiteľstvom v Pavlovciach nad Uhom a podľa
Prevádzkového poriadku pohrebísk schváleného Obecným zastupiteľstvom v Pavlovciach nad
Uhom.
Čl. II
Technické a prevádzkové zabezpečenie
K výkonu pohrebných služieb Obec Pavlovce nad Uhom používa:
- kancelária pohrebnej služby v budove obecného úradu,
- skladové priestory v budove obecného úradu,
- Dom smútku na ulici Školskej,
- chladiaci box nachádzajúci sa v Dome smútku pre uloženie ľudských pozostatkov,
- sociálne zariadenia pre zamestnancov a účastníkov pohrebného aktu,
- pohrebné vozidlo MERCEDES BENZ VITO 108CDI, ŠPZ MI-020BL opatrené chladiacim
zariadením a slúži na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov podľa § 10 zákona č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Čl. III
Prijímanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie
doložené:
a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho,
b) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov.
2. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ
pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v
trestnom konaní.

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby zodpovedá za prevzatie a uloženie ľudských pozostatkov a
ľudských ostatkov v chladiacom zariadení, bezporuchový chod chladiaceho zariadenia, odovzdanie
rakvy na kremáciu alebo na prevoz, za riadnu evidenciu pri preberaní a odovzdaní.
Čl. IV
Evidencia o ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný viesť evidenciu o ľudských pozostatkoch a
ľudských ostatkoch, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo,
b) dátum prevzatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
c) dátum odovzdania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisko alebo do
krematória,
d) doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali.
Čl. V
Dočasné uloženie ľudských pozostatkov
Prevádzkovateľ pohrebnej služby pre dočasné uloženie ľudských pozostatkov musí mať chladiace
zariadenie, ktoré zabezpečí:
1. trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0º C až 5º C (Dom smútku na ulici Školskej spĺňa túto
podmienku),
2. ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania presiahne
14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia,
ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10º C (Dohoda o prenájme chladiaceho a
mraziaceho zariadenia s inou organizáciou).
Čl. VI
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme a zabezpečí prevoz ľudských pozostatkov na
miesto pohrebu alebo vystavenia iba ak boli oblečené a uložené do konečnej rakvy. V
odôvodnených prípadoch sa môžu ľudské pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy alebo
transportného vaku. Označenie konečnej rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí
zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby
nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len
vo vozidlách vybavených chladiacim zariadením,, v ktorom je možné dlhodobo udržať úložný
priestor pri teplote pod 5º C. Obec Pavlovce nad Uhom disponuje pohrebným vozidlom
MERCEDES BENZ VITO 108CDI, ŠPZ MI-020BL, ktoré spĺňa vyššie uvedenú podmienku a je
určené len na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
3. Vozidlo je vybavené transportným vakom, jednorazovými gumenými rukavicami, koženými
rukavicami a dezinfekčným prostriedkom. Druhý transportný vak je uložený v sklade rakiev.
4. Preprava ľudských pozostatkov mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou
chorobou, sa môže vykonať len vo vzduchotesne uzatvorenej konečnej rakve po predchádzajúcom
povolení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).
5. Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vykonáva spôsobom upraveným
touto zmluvou.
6. Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia štátu, ktorý
nie je viazaný rovnakou zmluvou ako Slovenská republika, na prevoz na územie Slovenskej
republiky je potrebný pas pre mŕtvolu príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu
Slovenskej republiky.

Čl. VII
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované.
2. S ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k
ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa musí
uložiť len do konečnej rakvy.
4. Zakázané je:
a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky, alebo
exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená cholerou, morom, žltou
zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami alebo inými vysokovírulentnými
prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“), alebo ktoré sú v stave pokročilého
rozkladu. Dokladom, ktorým sa preukáže, že mŕtvy v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou
chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
b) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako 3 dni od úmrtia, ak
neboli uložené v chladiacom zariadení,
c) vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovaním v rozpore s
podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,
d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované
rádioaktívnymi látkami po radiačnej havárii alebo radiačnej nehode, bez posudku úradu alebo v
rozpore s týmto posudkom,
e) pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku,
f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka
dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
Čl. VIII
Výkopové práce súvisiace s pochovaním
1. Výkopy sa realizujú tak, aby spĺňali zákonom stanovené požiadavky a schválený prevádzkový
poriadok pohrebiská.
2. Pred uplynutím tlecej doby je možné 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 meter.
3. Rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia.
4. Nezotleté ľudské ostatky, ktoré sa nájdu v hrobe po tlecej dobe, sa ponechajú v hrobe a
umiestnia sa do zeme pod úroveň pochovanej rakvy.
5. Pri výkopových prácach je povinné používanie ochranných pracovných pomôcok (obuv, odev,
rukavice). Po ukončení práce vo výkope je povinné umývanie odkrytých častí tela pracovníkov,
ktorí robia výkopové práce a následná dezinfekcia dezinfekčným prostriedkom dostupným
v obchodnej sieti podľa návodu na použitie.
Čl. IX
Pochovávanie
1. V Obci Pavlovce nad Uhom sa pochováva na cintoríne na ulici Školskej a na cintoríne na ulici
Ťahyňskej.
2. Na pohrebiskách na ulici Školskej a Ťahyňskej sa pochováva v pracovných dňoch počas
pracovnej doby. V dňoch pracovného voľna je pochovávanie možné vykonať iba po dohode s
obecným a farským úradom. Mimo určenej doby pochovávania sa účtujú príplatky podľa platného
cenníka.
3. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od

úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

Čl. X
Údržba čistoty, dezinfekcia a osobné ochranné pracovné prostriedky
Na dezinfekciu pohrebného vozidla sa používajú dezinfekčné prostriedky bežne dostupné
v obchodnej sieti podľa návodu na použitie.
Striedanie dezinfekčných prostriedkov najneskôr po 3 mesiacoch.
Dezinfekciu vykonáva vodič pohrebného vozidla. Pri práci používa gumené rukavice a plášť. Plášť
si perie doma za použitia vyvárky.
Dezinfekciu vozidla prevádza vodič:
- po každom prevoze umývanie vozidla teplou vodou a saponátom,
-1x týždenne dezinfekcia dezinfekčným prostriedkom – záznam do knihy jázd.
Vozidlo pozametá a umyje dezinfekčným prostriedkom a nechá pôsobiť.
Sklad dezinfekčných prostriedkov a náradia OOPP je umiestnený v Dome smútku.
Auto je garážované v obecných garážach oproti OcÚ Pavlovce nad Uhom.
Čl. XI.
Ostatné príkazy a nariadenia
1. Pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami je zakázané fajčiť, piť, jesť.
2. Pri práci sa smú používať len nepoškodené pracovné nástroje a pomôcky.
3. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov pohrebnej služby a porušenie
tohto je dôvodom pre rozviazanie pracovného pomeru.

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 26.09.2006
Ing. Jozef Kočan
starosta obce

