Prevádzkový poriadok cintorína platný od 01.04.2018
Čl. 1 Úvodné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska v správe Obce Jazernica, ktoré
je vo vlastníctve obce a nachádza sa v katastrálnom území obce Jazernica, parcela č.
KN C 336.
Čl. 2 Prevádzkovateľ pohrebiska
Pohrebisko v obci Jazernica prevádzkuje Obec Jazernica, IČO: 00316725, sídlo Obecného
úradu: 038 44 Jazernica č. 50, tel. 043 4947231, starosta tel. 0908 914129, e-mail:
jazernica@gaya.sk .
Úradné hodiny: pondelok – piatok 07.00 – 15.00 hod.
Čl. 3 Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) ukladanie urien,
c) vykonávanie exhumácie,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
e) správu pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ v rámci správy pohrebiska vykonáva ďalej nasledovné činnosti :
a) uzatváranie nájomných zmlúv na uloženie urien, ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov do hrobových miest,
b) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
c) zabezpečuje dodávku vody,
d) zverejňuje informácie na pohrebisku na oznamovacej tabuli,
e) zabezpečuje osvetlenie, ak je na pohrebisku vybudované,
f) zabezpečuje sprístupnenie pohrebiska verejnosti,
g) údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku.
Čl. 4 Nájom hrobového miesto
1. Prevádzkovateľ je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto na dobu neurčitú
a nesmie ju vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej doby v danom hrobovom mieste na
pohrebisku.
2. V prípade, že pomery na pohrebisku neumožňujú nájom hrobového miesta na ďalšiu dobu,
musí o tom prevádzkovateľ pohrebiska písomne upovedomiť nájomcu, ktorému doteraz bolo
miesto prenajaté a to najmenej 3 mesiace predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť,
alebo kedy uplynie lehota, na ktorú bolo zaplatené nájomné.
3. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu
na vývesnej tabuli na pohrebisku. Vedie o tom písomnú dokumentáciu.
4. Uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a nájomníkom a zaplatením
poplatku, môže nájomca zriadiť na prenajatom mieste:
a) hrob,
b) uložiť do zeme telo zosnulého,
c) zhotoviť ďalšie náležitosti k hrobovému miestu - základy, obrubu, pomník,
náhrobnú platňu a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
5. Poplatok za nájom hrobového miesta sa platí dopredu na 10 rokov.

6. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prenajaté a uplynutí výpovednej lehoty,
prevádzkovateľ odovzdá príslušenstvo hrobu Obci.
7. Právo na miesto môže previesť len prevádzkovateľ, a to na písomný návrh oprávneného a v
prípade smrti na návrh dediča. Právo na miesto sa preukazuje správcovi pohrebiska riadne
uzatvorenou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poplatku.
8. Nájomník je povinný počas trvania nájomnej zmluvy k hrobovému miestu bezodkladne
oznámiť prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny kontaktných údajov v nájomnej zmluve.
Čl. 5 Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný prenajaté miesto udržiavať v riadnom stave, riadiť sa prevádzkovým
poriadkom a nájomnou zmluvou.
2. Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné k vedeniu evidencie hrobového miesta a nájomnej zmluvy.
3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenechané miesto, vyzve užívateľa,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo ak je nebezpečenstvo z
omeškania, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence, kahance a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
5. Zakazuje sa na pohrebisku vysádzať stromy, kry, osádzať lavičky a budovať akékoľvek
zariadenia, svojvoľne upravovať okolie hrobového miesta a zhotovovať kvetinové záhony
okolo hrobu.
Čl. 6 Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Každý návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a riadiť sa
pokynmi prevádzkovateľa.
2. Pohrebisko má charakter verejného priestranstva so špecifickým účelom pietneho miesta.
Na pohrebisku a v jeho areáli je zakázané sa správať spôsobom, ktorý narušuje pietu a
dôstojnosť miesta.
3. Pohrebisko je pre verejnosť a nájomníkov hrobových miest sprístupnené a otvorené počas
celého dňa.
4. Po zotmení a v nočných hodinách sa zakazuje osobám zdržiavať na pohrebisku.
5. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
6. Na pohrebisku sa zakazuje sa fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá, robiť hluk,
používať pyrotechniku, neoprávnene zasahovať do hrobov a zelene, používať alkoholické
nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku,
púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré svojím správaním
na pohrebisku obťažujú návštevníkov pohrebiska, prípadne ponúkajú tovary a rôzne
príležitostné služby.
8. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad.
9. Svietidlá – sviečky, kahance a pod., sa môžu na pohrebisku rozsvecovať len ak sú
umiestnené na hroboch a v svietidlách.
10.Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch samostatné zapaľovanie sviečok
obmedziť, alebo celkom zakázať.
11.Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na miesta okolo hrobov a trávnaté porasty je
zakázané.
12.Je zakázané vynášať vodu z pohrebiska.
13.Prevádzkovateľ môže v osobitných prípadoch zamedziť prístup návštevníkov do areálu
pohrebiska, alebo jeho časti, na dobu určitú (exhumácia, živelná pohroma, snehová kalamita,
slávnostné kladenie vencov a pod.).

14.Počas zimných mesiacov prevádzkovateľ zabezpečuje nevyhnutnú údržbu hlavných
komunikácii v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska, predovšetkým
pre potreby pochovávania.
15.Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený len s predchádzajúcim
povolením prevádzkovateľa, a to:
a) na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
b) dovozu materiálu na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov,
náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c) na prepravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb
d) na odvoz smetí a údržbu zelene.
16.Na pohrebisko je zákaz vjazdu jedno a dvojstopových vozidiel, jazda na bicykli, kolobežke
a na kolieskových korčuliach.
17.Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska,
na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom
a s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
18.Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ
nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
Čl. 7 Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémie).
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
3. Pri vyhotovení stavby alebo úprave hrobu musí prevádzkovateľ pohrebnej služby
a nájomca hrobu dodržať rozmery hrobu:
3.1) Plocha ohraničujúca priestor obrubníka a pomníka hrobu:
- jednohrob pre dospelú osobu 110 x 245 cm,
- dvojhrob pre dospelých
210 x 245 cm,
- hrob pre dieťa do 14 rokov
90 x 200 cm,
- hrob pre dieťa do 6 rokov
80 x 140 cm,
- pre urnu
100 x 100 cm.
3.2) Hĺbku na uloženie rakvy s telesnými pozostatkami je 160 cm, pri predpokladanom
uložení ďalšieho zomrelého /nad sebou/ musí byť hĺbka hrobu 220 cm.
3.3) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
3.4) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zemou vo výške minimálne1,2 m.
3. Prevádzkovateľ môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho komu bolo miesto na hrob
prenajaté povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne iné
blízke osoby a to až po uplynutí tlecej doby.
4. Pred uplynutím tlecej doby je možné 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 1m.
5. Ukladanie tiel do hrobu zabezpečuje prevádzkovateľ a pohrebné služby.
6. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný pred uložením ľudských pozostatkov alebo
ostatkov oznámiť prevádzkovateľovi potrebné údaje pre vedenie evidencie hrobových miest.
7. Uloženie urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého do existujúceho hrobu
sa môže uložiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa , ktorý o tom
vedie evidenciu.

8. Pri pochovaní do hrobu sa používajú rakvy z materiálov, ktoré v stanovenej tlecej dobe
zotlú spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú sa používať rakvy z PVC a iných nerozložiteľných
materiálov.
9. Rakvy zo zosnulými a urny so spopolnenými pozostatkami musia byť pevne uzavreté a
označené štítkom s menom zomrelého, dátumom narodenia, úmrtia a dátumom pohrebu, pri
urne aj s kremačným číslo.
10. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu je
nájomca povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom v
dostatočnom časovom predstihu. V opačnom prípade prevádzkovateľ nie je povinný hrobovú
jamu vykopať.
11. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami.
12. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a
chránená pred hlodavcami.
13. Výkop hrobových jám zabezpečuje prevádzkovateľ a ním poverení zamestnanci.
14. Pri výkope hrobovej jamy v existujúcom hrobovom mieste a nájdení kostrových ostatkov,
zamestnanci prevádzkovateľa a poverení pracovníci prevádzkovateľom, tieto pozbierajú a
uložia na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky a túto zasypú zeminou.
15. Prvú úpravu, formovanie a obkladanie hrobového miesta vykonávajú pracovníci
prevádzkovateľa pohrebiska.
Čl. 8 Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby je minimálne 10 rokov.
Čl. 9 Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a 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 adresa miesta trvalého pobytu ak je nájomca 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 je skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska

Čl. 10 Hroby, hrobové miesta a zariadenia na pohrebisku

1. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov, kolumbárií a iných stavieb na
pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu,
len písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi
prevádzkovateľa , najmä pokiaľ ide o tvar, vnútorné a vonkajšie rozmery hrobového miesta,
druh použitého materiálu a výzdobu.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál, prizvať správcu pohrebiska
4. Je zakázané:
a) zhotovovať chodník okolo hrobu nad úroveň terénu, schody
b) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa odpredávať, alebo odstraňovať
vybudované stavby
c) vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a pod.
5. Fyzické a právnické osoby poskytujúce kamenárske a stavebné práce na pohrebisku sú
povinné predložiť prevádzkovateľovi doklady oprávňujúce ho vykonávať tieto odborné práce
a to pred prvým začatím prác na hore uvedených cintorínoch mesta na základe objednávky od
zákazníka.
6. Kamenárske a stavebné práce sa zakazujú vykonávať v dňoch pracovného pokoja, počas
štátnych a cirkevných sviatkov.
7. V období Sviatku Všetkých svätých a pamiatky zosnulých t.j. od 29.10. do 05.11 je
zakázané vykonávať akékoľvek kamenárske a stavebné práce na pohrebisku.
8. Na pohrebisku sa počas konania pohrebného obradu musia prerušiť všetky kamenárske a
stavebné práce.
Čl. 11 Nakladanie s odpadom na pohrebisku
1. V súvislosti s prevádzkou pohrebiska vzniká nasledovný komunálny odpad:
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach, voľne položené suché kvety,
v kvetináčoch; pokosená tráva, lístie, časti stromov a podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, umelé kvety a kvetináče, kahance z rôzneho druhu
materiálu,
obaly plastové, sklo, kovový odpad, stavebná suť a podobne.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní kvety, vence a iný odpad odkladať ma mieste k tomu
určenom, separovať a ukladať podľa druhu do rozmiestnených zberných nádob.
3. Biologicky rozložiteľný odpad sa zbiera a vyváža samostatne na kompostovisko.
4. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelný zber, zvoz a odvoz odpadu z pohrebiska.
5. Zneškodňovanie a odvoz ostatného odpadu na skládku zabezpečujú zmluvné organizácie.
6. Do zberných nádob sa zakazuje dávať akákoľvek stavebná suť a iný odpad zo stavebnej
činnosti pri likvidácii alebo pri zhotovení hrobu.
Čl. 12 Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Za účelom vykonania pohrebu je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä:
a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, plánom pohrebných obradov a
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,
c) bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska o chystanom pochovaní na pohrebisku
v správe prevádzkovateľa,
d) obstarávateľa pohrebu pri prvom kontakte informovať o bezodkladnej návšteve správy
pohrebiska za účelom vybavenia písomných náležitostí k hrobovému miestu,.
e) zabezpečiť si u prevádzkovateľa pohrebiska povolenie vjazdu motorového vozidla do
pohrebiska .

2. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup pohrebnej služby do pohrebiska na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3. Pohrebné obrady na pohrebisku sa vykonávajú v pracovné dni. Vo výnimočných
prípadoch možno vykonať pohreb v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, po dohode s
prevádzkovateľom.
Čl. 13 Cenník a rozsah služieb
1. Cena nájomného za užívanie práva k hrobu je stanovená:
a) Jedno hrobové miesto /hrob/ alebo dvoj hrob nad sebou 10,00 EUR
b) Dve hrobové miesta /dvoj hrob/ vedľa seba
20,00 EUR
c) Tri hrobové miesta vedľa seba /trojhrob/
30,00 EUR
d) Štyri a viac hrobových miest vedľa seba
40,00 + 10,00 Eur za každé miesto
e) Detský hrob
5.00 EUR
f) Urna , občan bez trvalého pobytu
50,00 EUR
g) Nájom prázdneho hrobového miesta pre občana obce
10.00 EUR
h) Nájom prázdneho hrobového miesta pre cudzieho občana 100,00 EUR
i) Krypta
200,00 EUR
j) Urna , občan obce
5,00 EUR
k) Hrob pre zomrelého, ktorý nemal v obci trvalý pobyt 100,00 EUR
2. Hroby kňazov a významných osobností sa nespoplatňujú.
3. Cena nájomného je stanovená na obdobie 10 rokov, rovnako pri obnove nájomnej zmluvy,
bez zmeny.
4. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne zľavy z cien nájomného.
Čl. 14 Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolu plnenia dodržiavania tohto prevádzkového poriadku na pohrebisku vykonávajú
zamestnanci prevádzkovateľa.
2. V prípade zistenia porušenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľ predloží obci návrh
na začatie priestupkového konania v zmysle zákona o pohrebníctve.
Čl. 15 Záverečné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok bol schválený obecným zastupiteľstvom v Jazernici dňa
01.03.2018 uznesením č. 186, bod A , a nadobudol účinnosť dňom 1.4.2018.
Ivan Gejdoš , starosta obce.

