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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Beňadiková dňa: 03.februára 2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Beňadiková
dňa: 21.februára 2017
VZN nadobúda účinnosť dňa: 09.marca 2017

Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej na základe ust. § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 17 a nasl. zákona NR SR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 01/2017,
ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Beňadiková
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Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Beňadiková upravuje rozsah
činnosti a služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku, povinnosti nájomcu
hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb v súlade so zákonom
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Čl. 2
Základné údaje o pohrebisku
(1) Pohrebisko sa nachádza v k. ú. obce Beňadiková na pozemku parc. č. E-KN 91/2. Vlastníkom
pozemku je Obec Beňadiková.
(2) Dom smútku sa nachádza v k. ú. obce Beňadiková na pozemku parc. č. C-KN 27/7
(3) Zásobovanie vodou na pohrebisku nie je zabezpečené. Zásobovanie vodou v Dome smútku je
zabezpečené sprostredkovane z budovy Obecného úradu, s ktorým Dom smútku susedí.
(4) Na odpad je vyčlenený priestor na pozemku pohrebiska. Odpad z Domu smútku je riešený
odpadovou nádobou nachádzajúcou sa pri budove Obecného úradu.
(5) Pohrebisko prevádzkuje Obec Beňadiková.
(6) Identifikačné údaje:
a) Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Beňadiková
b) Sídlo:
Obecný úrad, Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková
c) IČO:
00315079
d) Telefón:
+421 44 5595237
e) Mobil:
+421 905 455543
f) E-mail:
oubenadikova@alconet.sk

Čl. 3
Rozsah poskytovaných služieb
(1) Obec Beňadiková ako prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku poskytuje nasledovné
služby:
a) správu údržbu pohrebiska, správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, vedenie
evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
správu domu smútku, funkčnosť chladiaceho zariadenia, prevzatie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov na dočasné uloženie do chladiaceho zariadenia do doby ich
pochovania, v respektíve odvozu na kremáciu. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním
a pochovávanie si zabezpečujú pozostalí. Obec Beňadiková vykonáva pochovávanie len
výnimočne na žiadosť pozostalých.

Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
(1) Obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinná:
a) umožniť pochovávanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie
doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu; 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
a viesť evidenciu pohrebiska
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovávaním,
d) 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,
e) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené, dátum, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa,
súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklým na pohrebisku,
f) 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 následne upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
(2) Obec vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
aa) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
ab) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
ac) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
ad) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
ae) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a
údaje o zmene nájomcu,
af) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
ag) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový
hrob,
ah) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
ba) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
bb) zrušení pohrebiska.

Čl. 5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesta v riadnom stave, je povinný čistiť
a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak
neopravuje.
(2) Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve užívateľa,
aby ich 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 na náklady oprávneného.
(3) Osoba starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať
o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác
podnikateľskému, respektíve inému subjektu.
(4) Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou
nádoby na vodu.
(5) Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé zdoby je správca
pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť aj sám. Užívateľ hrobového miesta sa
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môže so správcom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prenajatého miesta.
(6) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska písomne všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest.
(7) Odpad z hrobového miesta, nájomca je povinný uložiť do priestoru na to vyčleneného
v priestoroch pohrebiska.
(8) Nájomcom, ako aj osobám vstupujúcim do priestorov pohrebiska sa zakazuje:
a) odhadzovať odpadky mimo priestoru na to vyčleneného v priestoroch pohrebiska,
b) vodiť psov na pohrebisko, robiť hluk na pohrebisku,
c) správať sa spôsobom znevažujúcim pohrebisko alebo zosnulých
d) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
(9) Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy, kríky, umiestňovať lavičky a
vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa,
(10) Na vybudovanie akékoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky,
náhrobku, rámu) na pohrebisku je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 6
Nájomná zmluva
(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.
(3) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí
tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov,
ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
(5) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
(6) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
(7) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
(8) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
(9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 10
písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
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Čl. 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať
sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo
ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať
odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné
zariadenie pohrebiska.
(2) Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť psov.
(3) V areáli pohrebiska je zakázané požívať alkohol a zakázané omamné látky.
(4) V areáli pohrebiska je zakázané jazdiť na bicykli a kolieskových korčuliach.
(5) Svietidlá (sviečky, kahance, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.

Čl. 8
Prístup pohrebiska pre verejnosť
(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti denne bez obmedzenia.
(2) Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko; deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých
osôb.
(3) Vstup na pohrebisko alebo jeho časť môže prevádzkovateľ dočasne zakázať alebo obmedziť,
a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie,
(4) vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba na vyhradených komunikáciách a
to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

Čl. 9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
(1) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a uložením do hrobu zabezpečí prevádzkovateľ
zosnulého.
(2) 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.
(3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je podľa
tohto všeobecne záväzného nariadenia určená na 20 rokov.
(4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
(5) 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 a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
(6) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak
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je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
(7) Osoby vykonávajúce výkopové práce dbajú predovšetkým na šetrenie okolia, pričom pri
prácach:
a) plastovou plachtou prikrývajú okolité hroby,
b) vyhotovujú z dosiek zábrany proti zosypávaniu sa vykopanej zeminy naspäť do hrobu.
(8) Pred pochovaním je rakva s ľudskými pozostatkami dovezená do domu smútku a uložená
v dome smútku v chladiacom boxe.
(9) Rakva sa z chladiaceho boxu domu smútku po smútočnom obrade prevezie pohrebným
vozom na pohrebisko a následne pomocou drevených hranolov resp. úchytov na rakve ju nesú
osoby ( počet podľa potreby) až k hrobovému miestu.
(10) Rakva je pred spustením do hrobu umiestnená nad hrobom pomocou dvoch drevených
hranolov.
(11) Rakva s ľudským pozostatkami sa ukladá do hrobu pomocou dvoch konopných lán, ktoré
obsluhujú 4 osoby, po nadvihnutí rakvy lanami osoba na to určená hranoly odstráni.
(12) Rakva uložená do hrobu sa zasypáva skyprenou zeminou v takej výške, aby vznikol násyp,
spravidla sa použije všetka vykopaná zemina.
(13) Zasypávanie vykonávajú osoby, ktoré robili výkopové práce.
(14) Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m.
(15) Konečnú úpravu hrobu vykonávajú po usadení zeminy a jeho prepadnutí príbuzní zosnulej
osoby.

Čl. 10
Hrobka
(1) V prípade, že sa pozostalí rozhodnú vybudovať hrobku, sú povinní splniť nasledovné
povinnosti:
a) oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska zámer vystavať hrobku a prevziať povolenie na
výkon prác,
b) do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami,
c) rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Čl. 11
Exhumácia
(1) Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
(2) Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené, a musí obsahovať
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené
na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
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(3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
(4) Práce a všetky náležitosti spojené s prevedením exhumácie zabezpečuje ten, kto o ňu
požiadal. Žiadateľ znáša i všetky vzniknuté náklady spojené s exhumáciou.

Čl. 12
Práce na pohrebisku
(1) Vykonávať výkopové práce, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
(2) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 – 40 cm široké,
predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.
(3) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná, na zriadenie hrobov,
hrobiek a urnových hrobov je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
(4) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstráni
prebytočný stavebný materiál,
(5) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované
stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny.
(6) Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vyviezť z pohrebiska častí
náhrobkov a pod.

Čl. 13
Tlecia doba
(1) Dĺžka tlecej doby na pohrebisku v obci Beňadiková je stanovená na 20 rokov.
(2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 20 rokov.
(3) 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 a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1,2 m.
(4) Údaje o naposledy pochovaných ľudských pozostatkoch sú uvedené v evidencii pohrebiska.

Čl. 14
Spôsob nakladania s odpadkami
(1) Pri činnostiach na pohrebisku vzniká nasledovný odpad:
a) prebytočná zemina, burina a tráva, kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad
z kahancov a svietidiel,
(2) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do
priestoru na to vyčleneného na pohrebisku,
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska vyčlenil na zber odpadu priestor na pohrebisku a následne po
vytriedení odpadu (recyklácii) zabezpečuje pravidelné čistenie tohto priestoru a vývoz
osobou oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 15
Cenník služieb
(1) Výška poplatkov schválená Obecným zastupiteľstvom za jednotlivé úkony:
a) Prenájom hrobového miesta
7
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- Výška nájomného za jedno hrobové miesto na prvých 10 rokov .................... 10 Eur
- Výška nájomného za jedno hrobové miesto za každých ďalších 10 rokov ...... 15 Eur
b) Vykonávanie dohľadu.
Pokiaľ výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonajú pozostalí zosnulého, alebo osoba
určená prevádzkovateľom, prevádzkovateľ prostredníctvom poverenej osoby vykoná nad prácami
u občanov bezodplatný dohľad

Čl. 16
Zákaz pochovávania
(1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva).
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať
verejnosť obvyklým spôsobom.
(3) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej
pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s
navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

Čl. 17
Zrušenie pohrebiska
(1) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
(2) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším
pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej
vody, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy
(verejný záujem musí byť riadne odôvodnený).
(3) 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 miesto na
inom pohrebisku.
(4) Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na
a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,
b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
(5) Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko
zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
(6) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu
zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení
vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky,
ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom
súhlase obce.

Čl. 18
Prevádzka domu smútku v obci Beňadiková
(1) Dom smútku v obci sa nachádza za budovou Obecného úradu na pozemku parc. č. C-KN
27/7.
(2) Dom smútku pozostáva z týchto miestností podľa určenia:
a) spoločenská miestnosť (miestnosť na zhromaždenie občanov pred pohrebným aktom),
b) miestnosť s chladiacim boxom,
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

c) voľné priestranstvo pred Domom smútku,
d) miestnosť na náradie.
Prevádzkovateľ zabezpečuje správu domu smútku a funkčnosť chladiaceho zariadenia.
Dom smútku je pripravené pre smútiacu rodinu 45 minút pred začatím smútočného obradu
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
Chladiaca miestnosť slúži k dočasnému umiestneniu mŕtvych v chladiacom zariadení po
prevoze z nemocnice, alebo z miesta úmrtia. Až do doby konania smútočného obradu.
Tento chladiaci priestor v čase uloženia zosnulého musí dosahovať teplotu 1 – 5 ˚C
Vykonávanie dezinfekcie všetkých priestorov je vykonávané roztokom Chlóraminu, Sava a
inými dezinfekčnými prostriedkami po pohrebných aktoch.

Čl. 19
Náplň práce správcu domu smútku
(1) Správca domu smútku je povinný:
a) Dom smútku a okolie udržiavať v poriadku a čistote,
b) 1 krát týždenne vyvetrať dom smútku, skontrolovať priestory domu smútku – elektrina,
c) pred pohrebom pripraviť povrazy k hrobu, náradie, lavice a stoličky pre účastníkov
pohrebu, stolík pre osoby, ktoré pohreb vykonávajú a po pohrebe odložiť.

Čl. 20
Cenník služieb poskytovaných v dome smútku
(1) Výška poplatkov schválená Obecným zastupiteľstvom za jednotlivé úkony:
a) Príprava a použitie priestorov a vybavenia Domu smútku a použitie chladiaceho
zariadenia
- Poplatok prípravu priestorov a okolia Domu smútku na pohrebný obrad; použitie
priestorov Domu smútku a jeho vybavenia; uvedenie priestorov Domu smútku a jeho
okolia do pôvodného stavu (napr. upratanie, dezinfekcia priestorov, uloženie zariadenia
Domu smútku do pôvodného stavu).......................................................... 10 Eur/obrad
Pozn.: V cene nie je započítané vykurovanie priestorov DS. V prípade požiadavky
vykurovania priestorov DS budú účtované priame náklady spotreby energie.
- Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia Domu smútku (poplatok za platí za každý
aj začatý kalendárny deň) ........................................................................... 8,30 Eur/deň
b) Príprava a vykonávanie občianskeho smútočného obradu na žiadosť príbuzných
zosnulého
- Poplatok za prípravu a vykonávanie občianskeho smútočného obradu na žiadosť
príbuzných zomrelého (príprava smútočného príhovoru, poézie, reprodukovanej hudby,
vykonávanie občianskeho smútočného obradu) .......................................15 Eur/obrad
Pozn: V prípade, že sa na žiadosť príbuzných zosnulého vykonávaj činnosti uvedené v tejto
položke bode mimo pracovnej doby, k položke sa pripočítava 50 % z ceny)

Čl. 21
Osobitné ustanovenia
(1) Za dodržiavanie poriadku na pohrebiskách zodpovedá obcou poverená osoba, ktorá sa
postará o to, aby tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Beňadiková
bol umiestnený – vyvesený na verejne prístupnom a vhodnom mieste.
(2) Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré neupravuje tento prevádzkový
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poriadok, upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Čl. 22
Kontrola prevádzkového poriadku a sankcie
(1) Porušovanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa
trestného zákona, sa prejedná podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch.
(2) Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú poverené orgány obce
(starosta, poslanci, hlavný kontrolór obce).
(3) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v
zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta,
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
g) neudržiava poriadok na pohrebisku,
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
(4) Za priestupky podľa odseku 3 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(6) Priestupky podľa odseku 3 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7) Priestupky podľa odseku 3 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z
pokút je príjmom rozpočtu obce.

Čl. 23
Prechodné a záverečné ustanovenia
(8) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Beňadiková sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Beňadikovej a to dňa 20.februára 2017
(9) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Beňadiková č. 3/2014 schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Beňadiková dňa 15.12.2014
(10) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Beňadikovej.
(11) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 09.marca 2017
V Beňadikovej dňa 03.februára 2017
SIGNED
Ján Martinovič
starosta
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