Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obecné zastupiteľstvo v Lúčke sa na základe § 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky MZ SR č. 46/1985 a zákona 47012005 o pohrebníctve
unieslo na tomto prevádzkovom poriadku
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Ustanovenie tohto prevádzkového poriadku je záväzné pre vlastníka a správcu cintorínov, pre
obstarávateľov pohrebných úkonov, objednávateľov služieb a pre návštevníkov cintorína
vrátane osôb a podnikateľských subjektov, ktorí na cintorínoch vykonávajú prácu.
Čl.2
Správa a údržba cintorína
1.Pohrebiská na území obce Lúčka spravuje obec Lúčka /ďalej len správca/
2. Správca cintorína je povinný sa starať o celkový vzhľad pohrebísk, zeleň nachádzajúcu sa na
pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby, úpravu a čistenie komunikácii. Zabezpečiť
poriadok a čistotu na pohrebiskách a vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového
poriadku.
Čl.3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
1. výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
2. pochovávanie
3. vykonanie exhumácie
4. správu a údržbu pohrebiska
5. správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku
6. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
l. Prevziať ľudské pozostatky ak sú splnené podmienky zák. 470/2005 § 8 ods. l a 2
2. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
3. Viesť evidenciu
.
4. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním
5. Zdržať sa v styku z pozostalými necitlivého správania sa a umožniť účasť cirkvi a iných osôb v
súlade s prejavenou vôľou pozostalých
6. Písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné zaplatené
a dátum, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak mu je známa adresa a súčasne zverejniť túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku

7. Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovení tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predlžiť a vyžiadať si posudok úradu a na základe tohto posudku upraviť
prevádzkový poriadok
8. Ak nie je prevádzkovateľom obec a po vypovedaní zmluvy o nájme hrobového miesta
odovzdať pomník, náhrobné kamene a oplotenie obci.
Č1.5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Práce súvisiace s udržiavaním hrobového miesta, urnového miesta prenechané na dočasné
užívanie, jeho skrášľovanie, vysádzanie sú povinné vykonávať oprávnené osoby tak, aby bolo
toto miesto dôstojne udržiavané.
Bez písomného súhlasu vlastníka cintorínov a správcu cintorína nie je povolené vysádzať stromy
a kry, umiestňovať lavičky a iné stavby. Táto výsadba sa stáva súčasťou pohrebiská ako yhradená
zeleň na ktorú sa vzťahujú príslušne právne normy upravujúce ochranu stromov rastúcich mimo
lesa a povolenie na ich výrub.
Ak sa porušia ustanovenie tohto prevádzkového poriadku je vlastník cintorína oprávnený uviesť
okolie hrobového miesta do súladu s estetickým riešením pohrebiska na náklady porušiteľa
týchto ustanovení.
Č1. 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiská
Každý návštevník cintorína je povinný sa chovať spôsobom prislúchajúcim k tomuto miestu Do
cintorína je vodenie psov a iných živých tvorov /kačice, kozy a iné/ zakázané.
Na cintoríne nie je dovolený pohyb na bicykloch, alebo iných dopravných prostriedkoch. Na
cintoríne je zákaz voľného pohybu osobných a nákladných motorových vozidiel pokiaľ tieto
nedopravujú materiál alebo iné súčasti na výstavbu pomníkov hrobiek alebo neprepravujú
zdravotne postihnuté osoby.
Odpad z výzdoby hrobov je možne uložiť do kontajnerov nato určených. Do týchto kontajnerov
je zákaz ukladať betónové drte alebo zvyšky starých hrobov alebo komunálny odpad
z domácnosti.
Pohrebisko je otvorené:
v období od 1.4. do 30.9.
od 7,00hod do 21,00 hod

v období 1.10 do 31.3.
8,00 hod do 19,00 hod

Č1.7
Ukladanie telesných a spopolnených pozostatkov
Telesné pozostatky sa ukladajú do rakvy po jednom do samostatného hrobu, pokiaľ všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
Hĺbka hrobu pre dospelé osoby a deti staršie ako 10 rokov musí byt' najmenej 1,6 m a pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m.
Dno hrobov musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou spodnej vody.
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m.
Rakva s pozostatkami musí byt' po uložení do hrobu zasýpaná skyprenou zeminou najmenej 1,2m
Ľudské ostatky musia byt' uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa

zloženia pôdy musí trvať 20 rokov.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do tohto istého hrobu uložiť ďalšie ľudské ostatky ak je ich
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1m.
Do hrobky je možné umiestniť viacero rakiev s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky
musí byt' zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byt' vyrobená tak aby chránila
ľudské ostatky pred hlodavcami.
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
- orgánov činných v trestnom konaní
- obstarávateľa pohrebu
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
obec.
Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok úradu
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska; kde budú ostatky uložené
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 8
Evidencia pohrebiska
Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste, dátum narodenia
a úmrtia;
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedení hrobového miesta a hĺbky pochovania
záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvi bol nakazený nebezpečnou chorobou;
- meno priezvisko a adresa trvalého pobytu nájomcu a dátum uzavretia nájomnej zmluvy;
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe trvania, ak sa taký zákaz vydal
- zrušenie pohrebiská
- skutočnosti či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob

Čl. 9
Založenie práva dočasného užívania k hrobovému, urnovému miestu alebo hrobke
1. Vlastník cintorínov je povinný na žiadosť pozostalých, vybavovateľov pohrebného obradu,
prepožičať hrobové a umové miesto na 10 rokov od prvého založenia. Oprávnená osoba
(vybavovateľ pohrebu) spolu so správcom cintorínov na základe plánu pohrebiska vyberú nové
hrobové miesto. Oprávnená osoba ( vybavovateľ pohrebu) je povinná za toto užívacie právo
zaplatiť cenu v súlade s platnými cenovými predpismi. Tieto cenové výmery stanovuje a vyberá
vlastník cintorínov.
2. Povolenie na pochovanie zosnulých, ktorí mali trvalý pobyt mimo obce Lúčka vydáva starosta
obce na základe písomnej žiadosti. Oprávnená osoba ( vybavovateľ pohrebu) je povinná za toto
povolenie zaplatiť cenu v súlade s platnými cenovými predpismi. Tieto cenové výmery stanovuje
a vyberá vlastník cintorínov.
3. Vlastník cintorínov a správca cintorínov sú povinní podľa miestnych podmienok na žiadosť
oprávnenej osoby (vybavovateľa pohrebu) zriadiť právo dočasného užívania hrobového alebo

umového miesta, do ktorého je možné neskôr pochovať aj telesné pozostatky ďalších príbuzných,
alebo iných osôb.
4. Po uplynutí doby, na ktorú bolo zriadené dočasné užívacie právo k hrobu alebo umovému miestu
si musí oprávnená osoba ( držiteľ užívacie práva) neodkladne zaplatiť za prepožičanie hrobu či
umového miesta na ďalšie obdobie.
Pokiaľ tak neučiní vlastník cintorínov prostredníctvom správcu cintorínov vykoná ohlasovaciu
povinnosť formou označenia hrobového alebo umového miesta s oznámením, že užívacie právo
nie je predĺžené.
5. Na základe zaplateného užívacieho práva hrobovému alebo umovému miestu vzniká oprávnenej
osobe možnosť uložiť svojho zosnulého do zeme v rakve alebo v urne a upraviť povrch miesta
spôsobom v mieste obvyklým, na základe písomného súhlasu (súhlas na postavenie náhrobného
kameňa), ktorý oprávnená osoba obdrží od správcu cintorínov.
6. Pozostalý (oprávnená osoba) zriaďuje náhrobný pomník a jeho súčasti na svoje náklady a
riziko po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu cintorínov.
Vlastník cintorínov a správca cintorínov nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie
tohto majetku, nakoľko nepozná okruh osôb splnomocnených vlastníkom na akúkoľvek úpravu
na hrobe, pričom pre rozsiahlosť cintorínov, množstvo náhrobných pomníkov a verejnú
prístupnosť cintorínov nie je v technických možnostiach zabezpečiť stráženie súkromného
majetku.
7. Pred každým ďalším po chovaním do hrobu už s osadeným náhrobným pomníkom je jeho
vlastník (oprávnená osoba) povinný pomník alebo jeho súčasti demontovať v rozsahu určenom
správcom cintorína v záujme bezpečnosti osôb pri výkope a ukladám zosnulého do zeme.
8. Vlastník cintorínov a správca cintorínov sú povinní mať plán pohrebiska a viesť evidenciu
voľných miest a umožniť občanom, aby nahliadli do evidencie, ak o to požiadajú.
9. Ak zomrie oprávnená osoba pred uplynutím doby, na ktorú bolo hrobové, alebo umové
miesto prepožičané, prechádza jeho právo na osoby blízke.
10. Iná zmena oprávnenej osoby pred uplynutím doby, na ktorú, bolo prepožičané právo dočasného
užívania hrobového, umového a hrobového miesta je možná iba s písomným súhlasom
oprávnenej osoby držiteľa užívacieho práva úradne overeným na príslušnej matrike, resp. notára.

Výkop a úprava hrobového miesta
1. Rozmery hrobu: Dĺžka hrobu 210 cm; Šírka hrobu 80 cm
V prípade nadrozmemej rakvy sa výkope hrob podľa rozmerov rakvy.
2. Rozmery umového miesta sú 50x50 cm
3. Za dodržiavanie rozmerov a ostatných záležitosti súvisiacich s vykopaním hrobového a umového
miesta zodpovedá správca cintorína.
4. Úpravu hrobu (kvetinová výzdoba, pomník) majú právo vykonávať pozostalí, ktorí sú držiteľmi
užívacieho práva na hrob. Túto úpravu robia na vlastné náklady a to tak, aby táto
nenarúšala
estetický vzhľad cintorína, v súlade s ustanovením čl. 4.
5. Po skončení prác na úpravu hrobu sú povinní pozostalí alebo osoby nimi poverené vyčistiť okolie a
odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky kameňa sa nesmú ukladať do kontajnerov na cintoríne,
ale subjekty sú povinné tieto odviesť na vlastné náklady.
6. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej
stavby najmä hrobky, náhrobného pomníka, obrubníka atď. je potrebný písomný súhlas správcu
cintorína. Správca cintorínov je pritom povinný určiť záväzné podmienky pre stavbu tak, aby sa
nenarušil estetický vzhľad cintorína.

Čl. 10
Označenie hrobov
1. Základné označenie hrobu po vykonaní obradu je jednotné a pozostáva z dreveného kríža, ktorý
sa osadí do zeme bezprostredne po pochovám do záhlavia hrobu s uvedením mena
zosnulého, roku narodenia a úmrtia. 2. Na želanie oprávnenej osoby je toto značenie možné
vykonať i drevenou tvarovanou doskou s uvedením mena zosnulého, roku narodenia a roku

úmrtí.
Čl. 11
Práce na cintoríne
1. Kopanie hrobov zabezpečujú pozostalý na základe objednávky u odborne spôsobilej firmy.
2. Uloženie pozostatkov zomrelých do hrobu alebo hrobky smú len pracovníci - nosiči
pohrebnej služby na to určení, u ktorej si pozostalí tieto služby objednali. Uloženie
pozostatkov zomrelých do hrobu alebo hrobky rodinnými príslušníkmi podlieha písomnému
povoleniu starostu obce, pričom za tieto osoby preberá plnú zodpovednosť obecný úrad (napr.:
pracovný úraz, náhrada za vzniknuté škody pri poškodení pomníka atď.) Výnimka je pri
uniformovanom obrade ( napr.: vojak, hasič alebo štátny pohreb ).
3. Vyvážanie akéhokoľvek kamenného materiálu, starých náhrobných kameňov na obnovenie,
epitafných dosiek na doplnenie nápisov apod. podlieha evidencii u správcu cintorínov.
4. Spopolnené telesné pozostatky môžu uložiť s vedomím správcu cintorína i iné osoby.
5. Práce súvisiace s udržiavaním hrobového, urnového miesta prenechané na dočasné užívanie,
jeho skrášľovanie, vysádzanie sú povinné vykonávať oprávnené osoby tak, aby bolo toto
miesto dôstojne udržiavané.
6. Bez písomného súhlasu vlastníka cintorínov a správcu cintorínov nie je povolené vysádzať
stromy a kry, umiestňovať lavičky a iné stavby. Táto výstavba sa stáva súčasťou pohrebiska
ako vyhradená zeleň, na ktorú sa vzťahujú príslušné právne normy upravujúce ochranu
stromov rastúcich mimo lesa a povolenie na ich výrub.
7. Ak sa porušia ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia je vlastník cintorínov
oprávnený uviesť okolie hrobového miesta resp. úpravu hrobového miesta do súladu s
estetickým riešením pohrebiska na náklady porušiteľa týchto ustanovení.

Čl. 12
Zánik nároku na zapožičanie užívateľského práva k hrobovému miestu, zrušenie hrobu.
1. Nárok na zapožičanie užívateľského práva zanikne ak :
a) pomery na cintoríne znemožňujú prenajatie miesta na ďalšie obdobie
b) po uplynutí doby zapožičania užívacieho práva k hrobu, ak užívatelia právo k hrobovému miestu
neobnovia a to zaplatením stanovenej ceny (určí vlastník cintorínov) za zapožičanie hrobového
miesta na ďalšie obdobie.
c) ak hrobové alebo urnové miesto je preukázateľne neudržované v dobrom stave v období, na ktoré
bolo zriadené právo dočasného užívania.
2. Správca cintorínov upozorní oprávnené osoby užívateľov hrobového miesta a to :
a) vyvesením zoznamu neplatených hrobových miest, na mieste na to určenom.

b) umiestnením oznamovacej tabuľky na hrob o nezaplatení hrobového alebo urnového miesta.
3. Užívacie právo bude zrušené do jedného roka od vyvesenia vyhlášky na mieste na to
určenom.
4. Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto vlastník cintorínov (po komisionálnom
rozhodnutí) odstráni náhrobný kameň, ktorý vrátane ostatných časti hrobu uloží v depozite
obce na náklady užívateľa hrobu.
,
V prípade, že užívateľ do jedného roka tieto nevyzdvihne, naloží s nimi obec ako s vecami
nikomu nepatriacimi a má právo ich odpredať.

Čl. 13
Odpredaj alebo prepustenie užívacieho práva k hrobovému miestu.
1. Prepustenie zaplateného užívacieho práva k hrobovému alebo umovému miestu smie vykonať
iba osoba, ktorá je držiteľom tohto užívateľského práva v prospech inej osoby len písomne,
pričom zmluvu pred predložením na zaevidovanie dá potvrdiť na matrike alebo u notára.
2. Na základe takto overenej zmluvy vydá vlastník cintorínov a správca cintorínov novému
užívateľovi nové potvrdenie o zapožičaní hrobového miesta za príslušný poplatok stanovený
vlastníkom cintorínov.
.
Čl. 14
Priestupky a sankcie
1. Pri porušení ustanovení tohto prevádzkového poriadku sa postupuje v zmysle zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov, a trestného zákona
č. 140/1961 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

Čl. 15
Záverečné ustanovenie
l. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť l. 11. 2006
2. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebísk, osoby
vykonávajúce práce na pohrebiskách a pre všetkých pracovníkov iných pohrebných služieb.

Ľuboš Tatranský v. r.
starosta obce Lúčka

Dodatok č. 1
Poplatky za prepožičanie hrobového a urnového miesta a za povolenie na
pochovanie
l. Za prepožičanie hrobového miesta je oprávnená osoba ( vybavovateľ pohrebu) povinná
zaplatiť vlastníkovi cintorínov:

. za jeden hrob

5 € / na 10 rokov

. za dvoj hrob

10 € / na 10 rokov

. za detský hrob

3 € / na 10 rokov

. za urnový hrob

7 € / na 10 rokov

Za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Lúčka sa platí naviac
poplatok, a to vo výške 10 €.

Vybavenie cintorína – pri cintoríne sú umiestnené kontajnery na separovaný zber a to na
plasty, sklo, kovy. Nie je prívod vody, ani iné vybavenie.

