VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BREZINY, KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ
PORIADOK POHREBISKA
č. 2/2020
Obec Breziny na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa §4 ods 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a podľa §18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebiskách vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska Breziny.

Článok 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska
Breziny, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v Brezinách dňa 24.09.2020 uznesením č. 53/2020.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
(3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 zo dňa 19.06.2013
o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

V Brezinách dňa 25.09.2020

.................................
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa

....................

Zvesené z úradnej tabule dňa

....................

Vyhlásené dňa

....................

Príloha – Prevádzkový poriadok pohrebiska Breziny

Článok 1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

Pohrebisko Breziny (ďalej len „pohrebisko“) spravuje obec Breziny,
IČO: 00 319 741, so sídlom Horné Breziny 141, 962 61 Breziny.
Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť. Odborná
spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska je zabezpečená odborne spôsobilou osobou,
s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby
a pohrebiska, na základe uzatvorenej Dohody o prevádzkovaní pohrebiska zo dňa 01.05.2013
s p. Martinom Babiakom.

Článok 2
Rozsah poskytovaných služieb

Na pohrebisku sa poskytujú tieto služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

vykopanie a zásyp hrobu,
správa domu smútku,
evidencia hrobových miest,
uzatváranie nájomných zmlúv,
riešenie nezaplatených hrobových miest,
vývoz odpadu,
zásobovanie úžitkovou vodou,
údržba zelene na pohrebisku,
prenájom domu smútku na pohrebný obrad,
chladiace zariadenie.

Článok 3
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

b) udržiavať hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v dobrom a nezávadnom
stave. Musí zamedziť šíreniu burín, vzniku požiaru a nesmie znečisťovať okolie
hrobu napríklad vyhorenými kahancami alebo starou kvetinovou výzdobou,
c) písomne, prípadne elektronicky oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm.
a)zákona o pohrebníctve,
d) ukladať odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby určenej pre pohrebisko,
e) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta,
f) stavebný odpad, ktorý vznikne z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta
(budovanie obruby, pomníka, hrobky atď.) odstrániť z pohrebiska na vlastné
náklady.
2) Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
b) umiestňovať lavičku na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
c) vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
d) fajčiť na pohrebisku,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f) vodiť psa na pohrebisko,
g) robiť hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i) pri stavbe alebo oprave hrobu sa nesmú prekročiť rozmery hrobového miesta
uvedené v nájomnej zmluve. Stavebný odpad musí byť odstránený bez
zbytočného odkladu,
j) hrobové miesto nesmie ohroziť zdravie alebo majetok iných, napríklad
nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom.
Článok 4

Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevník pohrebiska je povinný:
a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
b) na pohrebisku sa správať spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť
miesta,
c) dbať o čistotu a poriadok a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré
slúžia verejnému záujmu,
d) s úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne a vždy pevne zavrieť
ventil.
Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje:
a) vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,

b)
c)
d)
e)
f)

jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch,
fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky na pohrebisku,
vodiť psa na pohrebisko,
neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
behanie, hlasná reč alebo reprodukovaná hudba, sedenie alebo ležanie na hrobových
miestach alebo pomníkoch,
g) zakazuje sa privážať odpad z miest mimo pohrebiska a ukladať ho do nádob určených
na odpad z pohrebiska.

Článok 5
Otváracie hodiny pohrebiska
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.

Článok 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
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) Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového
miesta ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky
(v urne) môže do hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového
miesta alebo obstarávateľ pohrebu.
4) Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta
musia byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa §17 ods.4 písm. a)
bod 1 pod bod 1a) až 1c) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
5) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom
pohrebiska.
6) Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu vykonáva prevádzkovateľ, ak si ich obstarávateľ
pohrebu nezabezpečil u prevádzkovateľa pohrebnej služby.
7) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské
pozostatky sa môžu do toho istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad
úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad
rakvou bude najmenej 1 m.
8) 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, pre potratený ľudský plod alebo
predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 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; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo
predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
9) Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).
10) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
11) 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.
12) 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.
13) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku.

Článok 7
Dĺžka tlecej doby
Na pohrebisku je tlecia doba 10 rokov.

Článok 8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1)Evidencia hrobových miest sa vedie v zaviazanej knihe a elektronicky
2)Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe.

Článok 9
Spôsob nakladania s odpadmi
1)Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný
biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do príslušnej
nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku.
2)Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca
odstrániť sám mimo nádoby podľa ods. 1
3)Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na
pohrebisku.

Článok 10
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 na pohrebisku.

Článok 11
Podmienky ekologického pochovávania
Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie.

Článok 12
Cenník služieb
1)Nájomné za hrobové miesto:
a) jednohrob – 3,0 € / rok
b) dvojhrob – 6,0 €/ rok
c) trojhrob – 9,0 € / rok
d) uloženie urny 3,0 € /rok
2) Nájomné za hrobové miesto sa bude uhrádzať na obdobie 5 rokov.
3) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu v lete 140 €
4) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu v zime 150€
5)vykonanie exhumácie 332 €, po 20 tých rokoch tlecej doby
6)vykonanie exhumácie 500 €, po 10 tých rokoch tlecej doby.

