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Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obecné zastupiteľstvo obce Leštiny vo veciach územnej samosprávy podľa § 4 ods. 3
písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) sa
uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Leštiny č. 1/2017 zo dňa 15.06.2017,
ktorým sa schvaľuje :
Prevádzkový poriadok pohrebiska
§1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome
smútku a na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti
nájomcu hrobového miesta a urnového miesta (ďalej len „hrobové miesto“), povinnosti
návštevníka pohrebiska, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
a cenník služieb.
§2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

Pohrebisko prevádzkuje MIROSLAV KOVALČÍK, Leštiny č. 10, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 41658922, Tel.č.:0907 804 085 (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“).
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ na pohrebisku poskytuje služby:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) údržbu kolumbária,
f) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
g) dodávku vody.
§6
Užívanie hrobového miesta
1) Podľa § 21 ods. 1 zákona o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká
uzavretím nájomnej zmluvy.
2) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ:
a) určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na
pochovávanie,
b) určí urnové miesto v kolumbáriu na uloženie urny s popolom zosnulého.

3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
musí trvať najmenej 10 rokov.

§7
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
1) Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov v pohrebisku.
2) Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta.
3) Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného
kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať.
4) Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska.
5) Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej pre
pohrebisko.
6) Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
7) Zabezpečiť pre osoby, vykonávajúce činnosti, súvisiace s prevádzkou pohrebiska,
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

§8
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Podľa § 24 zákona o pohrebníctve nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

2) Nájomcovi hrobového miesta je ďalej povinný:
a) ukladať odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko,
b) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta,
c)stavebný odpad, ktorý vznikne z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta
(budovanie obruby, pomníka, hrobky atď.) odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.
§9

Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Podľa § 25 zákona o pohrebníctva návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
§ 10
Čas keď je pohrebisko prístupné verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.
§ 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1) Na pohrebisku sa pochováva uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo
spopolnením.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom
pohrebiska.
4) Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu vykonáva prevádzkovateľ, ak si ich obstarávateľ
pohrebu nezabezpečil u prevádzkovateľa pohrebnej služby.
5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
6) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
7) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku.
§ 12
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
§ 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1) Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona
o pohrebníctve v zaviazanej knihe a elektronicky.
2) Evidencia pohrebiska sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
§ 14

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s
obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým
poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným
prevádzkovateľom pohrebiska.
2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska
najmenej jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah
vykonania pohrebnej služby v dome smútku a na pohrebisku.
§ 15
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá odpad z hrobového miesta
do zberných nádob na to určených pre pohrebisko.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu,
ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené
vo všeobecne záväznom nariadení obce Leštiny č. 3/2016 Za zber, odvoz
komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá obec.

§ 16
Cenník služieb
1) Za vykopanie a zasypanie hrobu:
a) pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov v období od 1.4. do 30.9.
kalendárneho roka vo výške 200,00 € a v období od 1.10. do 31.3.
kalendárneho roka vo výške 230,00 €,
b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov v období od 1.4. do 30.9. kalendárneho roka
vo výške 150,00 € a v období od 1.10. do 31.3. kalendárneho roka vo výške
180,00 €,
c) dvojhrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov v období od 1.4. do
30.9. kalendárneho roka vo výške ........... € a v období od 1.10. do 31.3.
kalendárneho roka vo výške ........... €
d) trojhrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov v období od 1.4. do
30.9. kalendárneho roka vo výške ........... € a v období od 1.10. do 31.3.
kalendárneho roka vo výške ........... €,
e) štvorhrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov v období od 1.4. do
30.9. kalendárneho roka vo výške ........... € a v období od 1.10. do 31.3.
kalendárneho roka vo výške ........... €
f) pre uloženie urny v zemi vo výške ........... €
2) Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné
a úhrady za služby - správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie
a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody:

a) jeden hrob pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov vo výške .......- € za
obdobie 1 kalendárneho roka,
b) jeden hrob pre dieťa mladšie ako 10 rokov vo výške .......- € za obdobie 1
kalendárneho roka,
c) dvojhrob vo výške ....- € za obdobie 1 kalendárneho roka,
d) trojhrob vo výške ....- € za obdobie 1 kalendárneho roka,
e) štvorhrob vo výške ....- € za obdobie 1 kalendárneho roka,
f) uloženie urny v zemi vo výške ......- € za obdobie 1 kalendárneho roka,
g) uloženie urny v kolumbáriu vo výške ......- € za obdobie 1 kalendárneho roka.

§ 17
Záverečné ustanovenie
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1 /2017 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
obce Leštiny na svojom zasadaní dňa 15.06.2017 uznesením č. U/3/2017.
2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Leštiny č. 1/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska obce Leštiny.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.07.2017 .

V Leštinách 16.06.2017

starosta obce
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