Obec Dojč podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI DOJČ
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dojč (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov hrobových miest,
poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.
(2) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ“):
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Dojč
Sídlo: 906 02 Dojč č. 125
IČO: 00309508
Čl. 2
Prevádzkovanie pohrebiska
(1) Prevádzkovateľ:
a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberá nájomné za nájom hrobového
miesta,
b) vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska.
(2) Prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom dodávateľov:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie a činnosti s ním spojené, ako uloženie do chladiaceho zariadenia,
úprava pred pietnym uložením do rakvy, pietny akt a pod.,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f ) správu domu smútku.
Čl. 3
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
(2) 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, pričom za hrobové
miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu,
hrobky alebo miesto na uloženie urny,
d) oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon
o pohrebníctve“),
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia
prevádzkovateľa, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava

obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky, vybudovanie alebo oprava
hrobky.
(3) Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo
iných návštevníkov a okolité hrobové miesta.
(4) Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti
príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov.
(5) V prípade žiadosti nájomcu o zrušenie hrobového miesta po uplynutí tlecej doby je
povinný nájomca odstrániť príslušenstvo hrobu (pomník, obrubníky, atď.) na vlastné
náklady a uviesť toto hrobové miesto do pôvodného stavu.
(6) Nájomca nesmie na pohrebisku umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia
a vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
Čl. 4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať
sa spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú
povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
(2) Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného
priestoru, vodiť psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde
a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
(3) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
(4) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov, sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený na vyhradených komunikáciách,
a to:
a) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a na inú úpravu hrobového miesta,
b) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
(6) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.
(7) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku podľa ďalších
pokynov prevádzkovateľa.
Čl. 5
Prevádzková doba
Pohrebisko je prístupné verejnosti počas roka:
a) v mesiacoch marec - november od 8,00 hod. do 21,00 hod.,
b) v mesiacoch december - február od 8,00 hod. do 19,00 hod.
Čl. 6
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,

2. dátum uloženia ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide
o vojnový hrob,
8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2. zrušení pohrebiska,
3. skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
alebo či ide o vojnový hrob.
Čl. 7
Tlecia doba
Na pohrebisku v Dojči je stanovená tlecia doba 10 rokov.
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Čl. 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán hrobových miest
Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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 hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; na dvojhrob
a viachrob sa táto požiadavka sa nevzťahuje,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
e) vonkajšie rozmery u novovzniknutých hrobových miest vrátane plochy
na vybudovanie obrubníka i pomníka musia byť:
1. pre jednohrob dospelých 120x250 cm,
2. pre dvojhrob dospelých 210x250 cm,
3. pre trojhrob dospelých 300x250 cm,
4. pre štvorhrob dospelých 440x250 cm,
5. pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80x140 cm,
6. pre hrob dieťaťa do 14 rokov 90x200cm,
7. pre uloženie urny 80x120 cm.
Vonkajšie rozmery doterajších hrobových miest sa nemenia.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predlžiť 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) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
(7) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno
prikladať k pomníkom alebo ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek alebo
do urnovej steny.
(8) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami
možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového
miesta.
(9) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
(10)Novovybudované hrobové miesta sa prideľujú nájomcom v poradí tak, ako za sebou
nasledujú. Plán hrobových miest je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je
prístupný k nahliadnutiu.
Čl. 9
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesto na to určené (odpadové nádoby).
Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy
hrobového miesta (budovania obruby, hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska
na vlastné náklady.
Čl. 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu; za účelom prepravy ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia urny s popolom do hrobu,
hrobky alebo urnovej steny alebo za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov
a ich opätovného pochovania.
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v odseku
1 len s písomným povolením prevádzkovateľa, povolenie vydá prevádzkovateľ nájomcovi
hrobového miesta, do ktorého budú ľudské pozostatky pochované.
(3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového
poriadku.
Čl. 11
Cenník nájomného za nájom hrobového miesta
Cenník nájomného za nájom hrobového miesta tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto predpisu.
Čl. 12
Zrušenie pohrebiska
(1) Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
(2) Pohrebisko môže obec zrušiť pred uplynutím tlecej doby len:
a) na základe zákazu príslušného orgánu štátnej správy, ak by ďalším pochovávaním
na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody,
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b) z dôvodov verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy;
verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.
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.
Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť do hĺbky 10 cm trávový porast a skrývky.
Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme
sa pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
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.
Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
Čl. 13
Kontrola a sankcie
Kontrolu prevádzkového poriadku vykonávajú poverení zamestnanci obce.
Priestupku podľa § 32 zákona o pohrebníctve sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty
sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky
66 eur.
Priestupky podľa odseku 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos je príjmom
rozpočtu obce.

Čl. 14
Záverečné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 6/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska bolo
schválené uznesením ObZ v Dojči zo dňa 22. mája 2015 a účinnosť nadobúda 15. dňom po
jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Dojč
PaedDr. Slavomíra Melišová, v.r.
starostka obce
Uverejnené dňa 26. apríla 2015
Schválené dňa 22. mája 2015
Uznesenie č. 105/2015/UObZ

Príloha k VZN č. 6/2015
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dojč
Cenník nájomného za nájom hrobového miesta
Nájom za hrobové miesto sa uhrádza na 10 rokov vopred.
Poplatok za jednohrob ............................................................ 10 €
Poplatok za dvojhrob .............................................................. 20 €
Poplatok za uloženie urny do urnovej steny ........................... 15 €

