VZN Mesta Svit č. 2/2017

platnosť: od 27.04.2017
účinnosť: od 13.05.2017

Ruší predpis: VZN Mesta Svit č. 6/2012 zo dňa 30.08.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit
č. 2/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f) a g) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o obecnom
zriadení“) a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)
vydáva toto:
Všeobecne záväzne nariadenie
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit
(ďalej len „VZN“)
§1
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit týmto VZN schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit,
ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN.
§2
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Svite 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2. Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 11.04.2017. Na tomto VZN sa Mestské
zastupiteľstvo mesta Svit uznieslo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesením č. 49/2017.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 13.05.2017. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Svit
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiská v meste Svit č. 6/2012 zo dňa 30.08.2012.

Vo Svite dňa 28.04.2017

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta

dňa : 11.04.2017

pečiatka

podpis: ..................................
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•

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta

dňa : 28.04.2017

•

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta

dňa : 15.05.2017

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 13.05.2017

pečiatka

podpis: ...................................
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Príloha

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit
Článok I
Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotníckych zariadení, určených na pietne pochovanie ľudských ostatkov alebo uloženie ich
spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazuje, aby pohrebiská
boli nielen stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa tu
dodržiavali aj všetky zdravotné a iné prepisy.
§1
Úvodné ustanovenie
1) Prevádzkovateľom pohrebiska sú Technické služby Mesta Svit, príspevková organizácia Mesta Svit.
2) Tento Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska TS
mesta Svit, na nájomcov pohrebných miest na tomto pohrebisku, na obstarávateľov pohrebov,
podnikateľské subjekty vykonávajúce práce a činnosti na pohrebisku.
Článok II
§2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách najmä tieto služby:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebísk,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
g) iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, podľa všeobecnej potreby.
§3
Služby pri smútočnom obrade poskytované na základe požiadavky objednávateľa pohrebu
1. 60 minút pre začatím smútočného obradu umiestnenie rakvy vo výstavnej sieni. Vystavenie rakvy je
45 minút.
2. 15 minút pre začatím smútočného obradu premiestnenie rakvy do obradnej siene a úprava katafalku
(prevoz uzatvorenej rakvy do kostolov podľa požiadavky obstarávateľa pohrebu).
3. Počas vystavenia rakvy a smútočného obradu zabezpečenie smútočnej reprodukovanej hudby.
4. Po ukončení smútočného obradu v Dome smútku (kostoloch) usporiadanie smútočného sprievodu a
zabezpečenie prenosu zosnulého k hrobu.
5. Počas prenosu a pri hrobe zabezpečenie smútočnej reprodukovanej alebo živej hudby.
6. Po ukončení obradu pri hrobe zabezpečenie spustenia rakvy a zásyp hrobu, provizórna úprava hrobu
a uloženie vencov a kvetín pri hrobke, zabezpečenie jej uzatvorenia.
Článok III
§4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na základe požiadavky /splnomocnenia/
obstarávateľa pohrebu ak je úmrtie 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 ľudských
ostatkov,
• ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ
prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní,
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b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c) viesť evidenciu v zmysle § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon
o pohrebníctve“),
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovávaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť
cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o:  skutočnosti, že uplynula lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené,  dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
g) 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 regionálneho úradu, na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
h) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska mesto, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta
odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky a oplotenie mestu,
i) počas trvania nájomnej zmluvy s nájomcom hrobového miesta zabezpečiť prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
2. Rozdeliť pohrebisko na urnový háj a časť pre hroby a hrobky. V prípade rozšírenia pohrebiska bude
ďalšie delenie pohrebiska zabezpečené v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
§5
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska ponecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
4. Po úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac,
podľa ich dohody. Ak sa dedičia nedohodnú, ten z dedičov, ktorý sa o prednostné uzavretie nájomnej
zmluvy prihlási ako prvý.
5. Spôsob vypovedania nájomnej zmluvy a doručenie výpovede upravuje § 22 zákona o pohrebníctve.
6. Správa pohrebiska môže v nevyhnutnom prípade na nevyhnutný čas zasiahnuť do prenajatého
hrobového miesta, a opäť ho dať do pôvodného stavu.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, hrobiek, krížov, podstavcov a pod.,
pretože sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ani ich stráženie.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, za odcudzenie časti hrobiek, krížov,
výzdoby, pretože mu nie je známy zoznam osôb, ktoré môžu do stavu hrobu zasahovať, pretože je to
majetkom nájomcu.
9. Výkopy hrobov a pochovávanie smú vykonávať len zamestnanci prevádzkovateľa alebo nimi určené
osoby a osoby podnikateľského subjektu stanovené prevádzkovateľom.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci na pohrebiskách sú povinní správať sa slušne a primerane ticho k piete miesta.
2. Na pohrebiskách sa zakazuje:
a) fajčiť,
b) odhadzovať odpadky,
c) vodiť psov,
d) robiť hluk,
e) robiť výtržnosti.
3. Pri čistení hrobových miest odpadky a podobné predmety (suché kytice, vence a pod.) sa odpratávajú
na vopred označené vyhradené miesta t. j. veľkoobjemový kontajner pri hlavnom vchode na cintorín.
Prevádzkovateľ je povinný tento kontajner v prípade jeho naplnenia vyprázdniť alebo zabezpečiť jeho
výmenu za prázdny.
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§7
Ukladanie spopolnených pozostatkov
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú do zeme alebo kolumbária v popolnici (urne). Popolnice sa
vkladajú do zeme v betónových schránkach. V žiadnom prípade nesmie byť popolnica uložená na
hrob alebo do hrobu bez vedomia správy pohrebiska. Správa pohrebiska môže dať povolenie na
pripevnenie popolnice k náhrobku za podmienok, že táto je uložená v osobitnej ochrannej schránke.
§8
Stavby, lavičky, stromy a kry na pohrebiskách
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, hrobky, rámu) je potrebný predchádzajúci súhlas správy pohrebiska. Tým nie je nahradený
súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska, najmä
pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo použitý materiál. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na
únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:  pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm,  pri hrobke
najmenej 90 cm x 200 cm,  pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm a  pri hrobe pre dieťa
mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm,
d) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
f) vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň
okolia hrobu,
g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
i) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
stavebný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
Bez písomného súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené vynášať z cintorína časti náhrobkov,
hrobovú ozdobu, kvety, atď.
5. Iné stavby, nie sú povolené.
6. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správy pohrebiska. Táto môže
určiť rozmery i tvar lavičky, po prípade spôsob ich upevnenia.
7. Lavičky môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska.
8. Stromy a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písomným súhlasom správy
pohrebiska. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to je potrebné, kedykoľvek odstrániť.
§9
Práce na pohrebisku
1. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení správou pohrebiska. Vo výnimočných
prípadoch môže správa pohrebiska povoliť, aby telá zosnulých uložila do hrobu iná osoba.
Spopolnené pozostatky môžu s povolením správy pohrebiska uložiť na prepožičanom mieste aj iné
osoby.
2. Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonať len osoby, určené
správou pohrebiska, ak správa pohrebiska nepovolí výnimku.
3. Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby, alebo osoby im blízke, alebo
objednaní zamestnanci podniku (iné osoby) jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho
skrášľovanie (vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.). Správa pohrebiska však
môže určiť, a to v prípade, že tieto práce budú prevádzané neodborne a nebudú v súlade s týmto
prevádzkovým poriadkom, že tieto práce bude robiť vlastnými zamestnancami na objednávku a na
náklady oprávnených osôb.
§ 10
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
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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) ostatné ustanovenia platia ako v § 8 ods. 2 písm. b) až f) tohto Prevádzkového poriadku
pohrebísk mesta Svit
2. Prevádzkovateľ pohrebiska musí mať plán miest na pochovávanie a musí viesť evidenciu hrobových
miest.
§ 11
Evidencia na pohrebiskách
1. Evidencia hrobových miest obsahuje:
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; 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. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
§ 12
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je 15 rokov.
2. 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 ktoré nebudú porušené
pochovávaním.
3. Do hrobky je možné 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.
4. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky 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.
Táto žiadosť 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.
5. Pracovníci, ktorí budú vykonávať exhumačné práce musia byť vybavení potrebnými ochrannými
pracovnými pomôckami (čižmy, plášť, rukavice, prípadne obličajová maska), musí byť zabezpečená
následná mechanická očista pracovníkov, dezinfekcia rúk a použitého náradia, používať je možné len
dezinfekčné prostriedky schválené Ministerstvom zdravotníctva SR.
§ 13
Prístup na pohrebiská
1. Pohrebisko vo Svite je verejnosti prístupné cez hlavný vchod, hlavnú bránu a východnú bránu a
západnú bráničku.
2. Pohrebiská sú pešej verejnosti prístupné bez obmedzenia. Správa pohrebiska môže v osobitných
prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
4. S motorovými vozidlami alebo inými povozmi možno na pohrebisko vchádzať len so súhlasom správy.
Pohrebisko vo Svite je verejnosti prístupné cez hlavný vchod, hlavnú bránu , východnú a západnú
bránu.
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5. Východná brána je otvorená iba v pracovné dni od 07,00 hod. do 15,00 hod., prípadne v dobe konania
pohrebného obradu, ekumenickej slávnosti, Deň pamiatky zosnulých.
6. Hlavný vchod je otvorený nepretržite.
7. Dom smútku bude verejnosti prístupný len k smútočným obradom a to 1 hodinu pred začatím obradu
a 30 minút po jeho ukončení.
8. Pracovná doba
Dom smútku pondelok – piatok od. 7.00 do 15.00 hod.
V dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a počas sviatkov podľa potreby.
Kontakt prevádzkovateľa pohrebiska:
Dom smútku: 052 / 775 6677
Vedúci úseku: 0908 026 566
Vodič pohrebného auta: 0904 645 905
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