
                OBEC  HLADOVKA, Obecný úrad č. 45, 027 13  Suchá Hora

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  POHREBISKA

Prevádzkovateľ: Obecný úrad č. 45            Zodpovedná: Mária Kendralová 
                                                                                                          starostka obce



I.

    Identifikačné údaje

Obec: Hladovka
Sídlo: Obecný úrad Hladovka č. 45
Prevádzkovateľ: Obec
IČO: 00314480

II.
Všeobecné ustanovenia

Prevádzkový  poriadok   určuje  podmienky,  zásady  a opatrenia,  ktoré  treba  rešpektovať 
a dodržiavať pri  prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z. 
o pohrebníctve  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní 
v znení neskorších predpisov a zákonom  NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 
v platnom znení a s ním súvisiacich predpisov.

III.
Základné ustanovenia

1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov alebo popola. Je 
to spoločný názov pre cintorín. Pohrebiská /cintoríny/ zriaďujú obecné úrady, ktoré ich 
správu môžu zveriť iným organizáciám.

2. Správu  pohrebiska  v obci  Hladovka  vykonáva  Obecný  úrad  Hladovka,  ktorý 
zabezpečuje  požiadavky  občanov  a svojou  činnosťou  zvyšuje  úroveň  pohrebných 
služieb.

3. Pohrebisko v našej obci sa nachádza pri kostole v strede obce
4. Správa pohrebiska  sa stará  o vzhľad pohrebiska, vykonáva dozor a povoľuje stavebné 

práce  na  pohrebisku.  Zabezpečuje  vývoz  odpadkov,  kosenie  trávy,  úpravu 
prístupových  chodníkov.

5. Uloženie tela  mŕtveho do zeme sa  vykonáva spravidla na pohrebisku, v územnom 
obvode  ktorého  osoba  zomrela,  pred  úmrtím  žila,  alebo  sa  našlo  telo  mŕtveho, 
prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku.

6. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku môže povoliť obecný úrad, do obvodu ktorého 
pohrebisko patrí.

7. Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá zo zreteľom na zloženie pôdy 
nesmie byť kratšia ako 10 rokov. Dĺžka tlecej doby je určená na  10 rokov .

8. Hrob na ukladanie tela mŕtveho, zabezpečuje rodina /pozostalí/ mŕtveho.



IV.
Podmienky prevádzky pohrebiska a povinnosti prevádzkovateľa

1. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín 
od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Dočasne sa ukladá 
telo v Dome  smútku.

2. Telo mŕtveho sa uloží do zeme, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh 
pohrebu, na ktorý dal súhlas Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

3. Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho je 160 cm  pri jednej hĺbke 
a 200 cm pri prehĺbenom hrobe na dvojité pochovávanie. Rozmery hrobového miesta 
na  uloženie tela mŕtveho sú 100 x 240 cm a uloženie urny 50 x 50 cm.

4. Výnimočne možno uložiť rakvu s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom 
správy pohrebiska.

5. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktoré si zosnulý zvolil, treba 
podľa možnosti jeho želaniu vyhovieť. Ak zosnulý neurčil druh pohrebu, určí ho ten, 
kto pohreb obstaráva.  Tieto ustanovenia  platia,  ak dôležitý  záujem nevyžaduje iný 
druh pohrebu.

V.
Prepožičanie hrobového miesta – nájomná zmluva a nájomné

1. Správca  pohrebiska  je  povinný  prenajať  miesto  pre  hrob  najviac  na  20  rokov 
a najmenej na  tleciu dobu – 10 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie sa platí na dobu 10 
rokov.

2. Na prenájom hrobového miesta  sa  uzavrie  nájomná  zmluva,  na základe  ktorej  má 
nájomca právo na uloženie telesných pozostatkov, zriadenie hrobu, upravenia povrchu.

3. Cena  za  nájom  hrobového  miesta  alebo  hrobky  je  schvaľovaná  obecným 
zastupiteľstvom.

4. Správca pohrebiska podľa situačného plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných miest 
a možností  na  ďalšie   pochovávanie  po  uplynutí  tlecej  doby  a umožniť  občanovi 
nahliadnuť do plánu pohrebiska.

5. Hrobové miesta   správca  zriaďuje  a pripravuje  k prenájmu tak,  aby tvorili  ucelené 
sektory, oddiely alebo skupinky hrobov rovnakého charakteru a rozmerov.

6. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii  správy 
pohrebiska

7. Pri  úmrtí  nájomcu,  prednostné  právo na  uzavretie  nájomnej  zmluvy majú  dedičia. 
Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského 
konania, uznesenia súdu, alebo notárom overený hodnoverný doklad.

8. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom 
nájomcu, úradne overeným podpisom.



VI.
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 ruší
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) 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  známa adresa  alebo sídlo nájomcu,  uverejní  túto  informáciu  na mieste 
obvyklom na pohrebisku.

5. Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovedal  nájomnú  zmluvu  z dôvodu  uvedeného 
v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, 
odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do 
jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu.

6. 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 po nadobudnutí 
právoplatnosti  rozhodnutia  Ministerstva  kultúry  SR  o zrušení  vyhlásenia  hrobu  za 
národnú kultúrnu pamiatku.

7. Prevádzkovateľ  vypovie  nájomnú  zmluvu  na  prepožičanie  hrobového  miesta,  ak 
nájomca neplní podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.

VII.
Ukladanie ľudských pozostatkov

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

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,4 m
d)    rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou

zeminou vo výške minimálne 1,2 m.



VIII.
Uloženie popola tela mŕtveho

1. Spopolnené ostatky sa ukladajú na pohrebiskách. Urna musí byť uložená do osobitne 
ochrannej  schránky.  Správa  pohrebiska  môže  dať  povolenie  na  pripevnenie  urny 
k náhrobku.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska má povinnosť prijať popol z tela mŕtveho na uloženie do 
hrobu, ak v pochovávacom obvode nie je urnové pohrebisko.

IX.
Exhumácia tela mŕtveho alebo ostatkov

1. Pred uplynutím tlecej  doby  sa  môže  telo  mŕtveho /jeho ostatky/   vyňať  zo zeme 
/exhumovať/ na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, na žiadosť obstarávateľa 
pohrebu  alebo  blízkej  osoby,  ak  obstarávateľ  už  nežije  alebo  ak  obstarávateľom 
pohrebu bola obec.

2.  Žiadosť na exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti podľa 
      § 22 ods.6  zák. 470/2005 Z.z. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

X.
Povinnosti pri údržbe hrobového miesta

1. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami správy 
pohrebiska,  najmä  pokiaľ  ide  o  tvar,  rozmery,  výzdobu  alebo  druh  použitého 
materiálu.

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

3. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roka.

XI.
Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby 
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

2. 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 
miesta na inom pohrebisku.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Za porušovanie tohto poriadku možno uložiť pokutu do výšky 663,- EUR.
2. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.


