Číslo:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
VZN - 9/2011
Výtlačok číslo: 1

OBEC MICHALOVÁ
Počet strán: 12

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Michalová ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci
Michalová

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej „VZN“/ na pripomienkovanie v zmysle §
6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zvesený z úradnej tabule dňa :

15.11.2011
29.11.2011

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OcZ obce dňa :
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa :
Zvesené z úradnej tabule obce dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňom :

29.11.2011
30.11.2011
14.12.2011
1.1.2012
1

Obecné zastupiteľstvo v Michalovej v súlade s § 11 ods. 4 pís. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 18 ods. 2 zákona NRSR č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým je Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Michalová.
§1
Predmet nariadenia

1. Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie verejného pohrebiska (ďalej len
pohrebisko) na území obce Michalová (ďalej len obec), ktorého prevádzkovateľom je
obec Michalová a stanovuje:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,
b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
g) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona,
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona,
i) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
k) cenník služieb.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len
„prevádzkovateľ”), poskytovateľov pohrebných služieb, nájomcov hrobových miest, na
poskytovateľov iných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
§2
Verejné pohrebisko na území obce
1. Na území obce je zriadené jedno pohrebisko :
Pohrebisko je zriadené na pozemku parc. KN-C č. 279,278,279 v k.ú. Michalová a parc.
KN-C č. 269 zast. plochy a nádvoria, na ktorej je postavený Dom smútku.
§3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska na území obce Michalová je sama obec.
2. Identifikačné údaje:
Obec Michalová, ul. Trosky č. l , 976 57 Michalová,
Štatutárny orgán: starosta obce,
IČO: 313 599,
DIČ: 2020458770 .

2

§4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku služby a vykonáva najmä tieto
činnosti:
a) vykopanie a zasypanie hrobu,
b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
c) správu pohrebiska, ktorá zahŕňa:
- uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta,
- zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
- dodávka úžitkovej vody,
- sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín,
- zabezpečenie osvetlenia pohrebiska,
- údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
d) správu domu smútku s márnicou, ktorá zahŕňa:
- prenájom priestorov na vykonanie pohrebného obradu,
- prenájom márnice s chladiacim zariadením na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
e) zverejňovanie informácií na pohrebisku na obvyklom mieste,
f) vykonávanie exhumácii podľa § 19 zákona.
2. Službu podľa odseku 1 písm. a) a f) môže za podmienok určených týmto prevádzkovým
poriadkom, zákonom a na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pohrebiska
vykonávať pohrebná služba.
3. V ojedinelých prípadoch môže byť nájomcovi z dôvodu zlej finančnej situácie povolené
vykopať hrob svojpomocne po splnení nasledovných podmienok:
a) požiada prevádzkovateľa o súhlas s vykopaním hrobu svojpomocne,
b) zaháji kopanie hrobu až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov hrobu
prevádzkovateľom pohrebiska,
c) bude rešpektovať podmienky, ktoré mu určí prevádzkovateľ pohrebiska v súhlase,
pričom povinnými podmienkami je zodpovednosť nájomcu za bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci, presné vytýčenie a stanovenie rozmerov hrobu a povinnosť vykonávať
práce minimálne dvomi osobami.
4. Výška nájomného a úhrad za poskytované služby je uvedená v cenníku, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN.
§5

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájom hrobového miesta /ďalej „nájom“/ vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového
miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a
nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len
príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. Pod príslušenstvom
hrobu sa rozumie pomník, epitafná tabuľa, obruba s krycou doskou a pod.
2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa na základe
zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádza na desaťročné obdobia 2012-2022, 2023-2033
atď. Ak vznikne nové hrobové miesto, resp. ak sa uzavrie nová nájomná zmluva, nájomné
sa uhrádza alikvotnou časťou za zostávajúce obdobie do uplynutia desaťročného obdobia
a ďalej sa uhrádza na nasledujúce desaťročné obdobie.
3. Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo uloženiu urny s popolom na
pohrebisku. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
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4. Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi
právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto
oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a
nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení tohto
prevádzkového poriadku pohrebiska, pokynov prevádzkovateľa pohrebiska, ktoré sú v
súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska a ostatnými súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti pohrebníctva.
5. Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť
spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy o
nájme hrobového miesta a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska zriadiť na prenajatom
hrobovom mieste hrob alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s
následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
6. Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste
ako sú napríklad: základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska alebo pri
ich stavebnej úprave a údržbe je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
7. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný podriadiť sa
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom pohrebiska v písomnom súhlase, najmä
pokiaľ ide o rozmery, tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania
umeleckoarchitektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať všeobecné
podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
8. Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia zásady, že šírka a dĺžka
hrobového miesta nesmie presiahnuť nasledovné stanovené rozmery:
a) jednohrob: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek
príslušenstva hrobu sú šírka 1,20 m x dĺžka 2,40 m, základy hrobu musia byť v
nezamŕzajúcej hĺbke a nesmú presahovať do plochy hrobového miesta,
b) dvojhrob: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva
hrobu sú šírka 2,20 m x dĺžka 2,40 m,
c) dvojhrob, ktorý vzniká zlúčením dvoch už existujúcich jednohrobových miest resp.,
na mieste, kde sú vopred vybudované stavebno-architektonické prvky pre jednohroby:
maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú
šírka 2,70 m x dĺžka 2,40 m,
d) trojhrob: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva
hrobu sú šírka 3,2 m x dĺžka 2,4 m,
e) urnové miesto: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek
príslušenstva urnového miesta sú šírka 1,0 m x dĺžka 1,0 m, pri zachovaní bočných
vzdialeností medzi jednotlivými hrobovými miestami najmenej 0,30 m,
f)
zmena jednohrobu na urnové miesto: musia byť dodržané maximálne vonkajšie
obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva urnového miesta (1,0 m x 1,0 m)
pri zachovaní bočných vzdialeností medzi jednotlivými hrobovými miestami najmenej
0,30 m,
g) zmena detského hrobu na jednohrob: musia byť dodržané maximálne vonkajšie
obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva jednohrobu (1,20 m x 2,40 m)
pri zachovaní bočných vzdialeností medzi jednotlivými hrobovými miestami najmenej
0,30 m.
9. Ďalej pre údržbu hrobového miesta platia tieto povinnosti:
a) pri akejkoľvek zmene druhu hrobového miesta musí byť zachovaný architektonický
ráz pohrebiska,

4

b)

základy pre príslušenstvo hrobu musia byť dimenzované tak, aby príslušenstvo hrobu
neohrozovalo okolité hroby resp. návštevníkov pohrebiska,
c) uličky medzi hrobmi musia byť priechodné a najmenej 30 cm široké,
d) nájomca môže v uličkách medzi hrobmi budovať spevnené chodníky len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto súhlase,
e) text nápisov, symboly a znaky na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musia
zodpovedať dôstojnosti a piete miesta.
10. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom
mieste na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu vzniknutého v tejto
súvislosti a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska. Prípravu betónovej zmesi pre stavbu základov alebo rámov hrobového miesta
možno vykonávať iba na mieste vyhradenom na tento účel mimo areálu pohrebiska.
Stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste je možné vykonávať len v pracovných
dňoch.
11. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu, je
nájomca povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom
pohrebiska. V opačnom prípade nie je prevádzkovateľ pohrebiska povinný hrobovú jamu
vykopať.
12. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie v riadnom stave; hrobové miesto musí byť najmä
pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky alebo akékoľvek iné
príslušenstvo hrobu musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov
pohrebiska alebo okolité hrobové miesta.
13. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s
ľudskými ostatkami. S urnami s popolom môže manipulovať a ukladať ich na pohrebisku
len nájomca a to len na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska.
14. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky ani
umiestňovať lavičky na pohrebisku.
15. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné
riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
16. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie,
životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného
odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve
prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť
príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu
hrobového miesta.
17. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu, stavebný materiál alebo náradie na
iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.
18. Nájomca je povinný odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z
vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska.
19. Nájomca môže požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o prevod nájmu k prenajatému
hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, v prospech inej osoby.
20. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto blízka osoba. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
sa prihlási ako prvá.
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§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1.

Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ustanovenia zákona o pohrebníctve v platnom znení a pokyny
prevádzkovateľa pohrebiska.
2.
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. Je zakázané poškodzovať hroby a ich
príslušenstvo a ostatné zariadenie pohrebiska.
3.
Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so
zariadeniami, ktoré slúžia spoločným potrebám a so zdrojmi vody na pohrebiskách.
4.
Na pohrebisku sa zakazuje:
a) šliapať po hrobových miestach,
b) odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad,
c) robiť hluk,
d) vodiť psov, mačky a iné spoločenské, alebo úžitkové zvieratá,
e) fajčiť,
f) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod
ich vplyvom,
g) jazdiť na bicykli, kolobežkách, kolieskových korčuliach,
h) ničiť, odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest,
i) akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska,
j) spaľovať trávu a iný odpad,
k) odnášať vodu zo zdroja vody na pohrebisku mimo pohrebiska alebo bezdôvodne
nechať vodu pustenú bez ďalšieho využitia,
l) vstupovať motorovým vozidlám bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
5.
Pietne pálenie sviečok alebo kahancov na pohrebisku je možné len na hrobových
miestach, pri centrálnych krížoch a na iných miestach určených prevádzkovateľom tak,
aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest
alebo zariadení a príslušenstva cintorína. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v
odôvodnených prípadoch zapaľovanie kahancov a sviec obmedziť alebo zakázať.
6.
Návštevník je povinný zachovať priechodnosť chodníkov medzi hrobovými miestami
a nesmie ich používať na iné účely.
7.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových
miest a poskytovateľov služieb na pohrebisku.
8.
Odpad z bežnej údržby hrobových miest (kvety, výzdoba, vyhorené kahance a pod.) je
nutné ukladať na určené miesto, ktorým sú lokálne kontajnery alebo veľkokapacitný
kontajner. Každý subjekt, ktorý vykonáva kamenárske alebo iné stavebné práce na
prenajatom hrobovom mieste, je povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a nepotrebné
zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo
inej údržbe hrobového miesta vyviesť z pohrebiska.
9.
Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií v priestoroch pohrebiska je možné so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto
akcie vopred oznámiť konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.
10. V priestoroch pohrebiska a na objektoch, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska sa
zakazuje umiestňovanie ponúk a reklám, s výnimkou miest na to vyhradených
prevádzkovateľom pohrebiska (informačné tabule) a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
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11.

12.

Vjazd všetkých druhov motorových vozidiel do areálu pohrebiska je zakázaný, okrem
vozidiel, ktorým vydá povolenie prevádzkovateľ pohrebiska na prepravu materiálu
potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných
dosiek. Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska
umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových
vozidiel v záujme ochrany vecí patriacich nájomcom hrobových miest.
Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska.
Každý návštevník je povinný do skončenia otváracej doby bez osobitného upozornenia
opustiť pohrebisko. Pohrebisko má charakter pešej zóny.
§7
Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska
1.
Zariadením pohrebiska sa rozumie Dom smútku s obradnou sieňou, miestom pre
vystavenie otvorenej truhly a márnicou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov s chladiacim zariadením.
2.
Pohrebné dni sú stanovené na pohrebisku každý pracovný deň v týždni a v sobotu okrem
sviatkov.
3.
Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb i v nedeľu alebo vo sviatok; v
prípade, ak sa má pohreb konať v nedeľu alebo vo sviatok, je podmienkou možnosti
jeho vykonania súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
4.
Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebisku nie je obmedzené, avšak
platí zásada, že obrad musí začať a končiť počas celého roka za denného svetla.
5.
Za účelom použitia obradnej siene v Dome smútku je prevádzkovateľ pohrebnej služby
povinný najmä:
a) vopred dojednať nájom obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebiska,
b)využiť obradnú sieň výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so
zosnulým,
c)po skončení dojednanej doby nájmu, obradnú sieň odovzdať prevádzkovateľovi
pohrebiska v pôvodnom stave,
d)počas dojednanej doby nájmu obradnej siene, prevádzkovateľ pohrebnej služby
preberá zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych
predpisov a noriem; v oblasti BOZP zabezpečuje úlohy a povinnosti v zmysle zákona
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v oblasti PO zabezpečuje úlohy a povinnosti v
zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky
MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení,
e) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v platnom znení a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska vydané v
súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska a zákonom č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve v platnom znení.
§8
Otváracia doba pohrebiska
1.
2.
3.

Otváracia doba pohrebiska je čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti.
Pohrebisko je prístupné verejnosti počas kalendárneho roka každý deň .
Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať
alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase
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vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej
kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť
bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v
zimnom období podľa svojich možností len nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií
na pohrebisku.
§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Hrobové miesto prideľuje nájomcovi prevádzkovateľ pohrebiska tak, aby bola
zabezpečená čo najdlhšia doba prevádzkovania pohrebiska, t.j. prednostne prideľuje
hrobové miesta, ktoré boli zrušené, resp. uprednostňuje pochovávanie dvoch truhiel do
jedného hrobu. Pri prideľovaní hrobového miesta nájomcovi sa prihliada aj na polohu
hrobu, v ktorom sú pochovaní rodinní príbuzní zomrelého. Nové hrobové miesta sa
vytvárajú len v nevyhnutných prípadoch podľa plánu pochovávania.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
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,
b) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
c) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
f) dĺžka hrobu - 210 cm,
g) šírka hrobu - 80 cm,
h) hrob dieťaťa (vek do 10 rokov) – 80 x 130 cm.
3. Výkop pre uloženie urny s telesnými pozostatkami musí mať tieto rozmery: 50 x 50 x 50
cm.
4. V prípade prenajímania nových hrobových miest medzi jednotlivými hrobovými miestami
(po ich dlhšej strane) musí byť vzdialenosť minimálne 30 cm.
5. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto
veľkosť. Na túto skutočnosť je nájomca alebo pohrebná služba povinný prevádzkovateľa
pohrebiska vopred upozorniť.
6. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
7. Druhú rakvu je možné uložiť pred uplynutím tlecej doby len do prehĺbeného hrobu tak,
aby nedošlo k manipulácii s už uloženými ľudskými ostatkami a vrstva uľahnutej zeminy
nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 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 meter.
8. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste po uplynutí tlecej doby je osoba
realizujúca výkopové práce povinná narábať s nájdenými kostrovými ostatkami s pietou.
Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť uprostred na dne hrobovej jamy do
osobitnej jamky a následne zasypať zeminou.
9. Rakvu s telesnými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými pozostatkami možno uložiť
do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom osoby oprávnenej užívať uvedené
hrobové miesto za dodržania podmienok uloženia druhej rakvy podľa ods. 9 a 10.
10. Uložiť rakvu s telesnými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými telesnými
pozostatkami môžu aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska, resp.
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pohrebnej služby (napr. poľovníci, požiarnici, vojaci a pod.) na základe požiadania
oprávnenej osoby pod dohľadom prevádzkovateľa.
11. Prevádzkovateľ je povinný vopred informovať obstarávateľa pohrebu o možnosti
vykopať hrob alebo prehĺbený hrob a o podmienkach ukladania druhej rakvy do
existujúceho hrobu. Obstarávateľ pohrebu je povinný informovať prevádzkovateľa
pohrebiska, či majú byť ľudské pozostatky uložené do hrobu, alebo do prehĺbeného hrobu.
12. Výkopové práce na pohrebisku je možné uskutočniť len na základe predchádzajúceho
vytýčenia hrobového miesta prevádzkovateľom pohrebiska.
13. Počas výkopových prác hrobového miesta môže osoba realizujúca výkopové práce použiť
okolitý priestor hrobového miesta na dočasné uloženie zeminy. Prebytočnú vykopanú
zeminu, nie však skalnatú frakciu z výkopu, je možné použiť na úpravu okolia hrobového
miesta (napr. vyrovnanie nerovností), inak je táto osoba povinná ju odviezť z pohrebiska a
naložiť s ňou v súlade so zákonom o odpadoch.
14. Počas výkopových prác hrobového miesta priamo medzi jestvujúcimi hrobmi s
náhrobkami, je osoba realizujúca výkopové práce povinná zabezpečiť uloženie zeminy
tak, aby predišiel poškodeniu a znehodnoteniu susedných náhrobkov alebo pomníkov.
15. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebnej
služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta. Urny s popolom
môže na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového miesta, so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska.
16. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej
dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z plastov a iných
nerozložiteľných materiálov.
17. Plán hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
prevádzkový poriadok pohrebiska je uložený a prístupný k nahliadnutiu u
prevádzkovateľa pohrebiska.
§ 10
Plán pochovávania
1. Hrobové miesto prideľuje nájomcovi prevádzkovateľ pohrebiska.
2. Pri prideľovaní hrobového miesta platia tieto zásady:
a) maximálne využívať zrušené hrobové miesta vnútri pohrebiska medzi jestvujúcimi
prenajatými hrobovými miestami,
b) nové hrobové miesta vytvárať prednostne medzi jestvujúcimi hrobovými miestami za
účelom vyplnenia voľných miest,
c) uprednostňovať pochovávanie dvoch truhiel do jedného hrobu, d) nové hrobové miesta
na okraji pohrebiska vytvárať len v nevyhnutných prípadoch, e) prihliadať na umiestnenie
hrobových miest, v ktorých sú pochovaní rodinní príbuzní zomrelého.
§ 11
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.
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§ 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Evidenciu hrobových miest vedie obec ako prevádzkovateľ pohrebiska pomocou
osobitného softvéru v elektronickej forme. Evidencia môže byť sprístupnená verejnosti aj
elektronicky pomocou internetu.
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska vedie prevádzkovateľ pohrebiska v písomnej
vytlačenej forme.
§ 13
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
1. Odpad ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska v zmysle tohto
prevádzkového poriadku pohrebiska je komunálnym odpadom.
2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadov:
a) biologicky rozložiteľný odpad: suché kvety vo vázach, kvetináčoch i voľne položené,
pokosená tráva, konáre, lístie a pod..
b) iný biologicky nerozložiteľný odpad z pohrebiska: plastové obaly, tašky, hlinené a
plastové kvetináče, kahance, stavebný odpad a pod.
3. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na pohrebisku a ktoré nesúvisia so stavebnými
prácami vykonávanými nájomcami hrobových miest alebo nimi objednanými
dodávateľmi týchto prác, zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nasledovných nádob na zber
odpadu:
a) malé odpadkové koše,
b) kontajner veľkoobjemový,
c) kompostovisko určené osobitne na zelený odpad.
5. Za odpady, ktoré vznikli pri búracích a stavebných prácach zodpovedá pôvodca odpadov,
a to nájomca, ak práce vykonáva svojpomocne alebo dodávateľ stavebných prác.
§ 14
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, prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a
ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia urny s popolom do hrobu,
hrobky alebo urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich
opätovného pochovania.
2. Za účelom vykopania a zasypania hrobu môže pohrebná služba vstúpiť na pohrebisko len
vtedy, ak tieto práce nevykoná prevádzkovateľ pohrebiska a ak na vykopanie a zasypanie
hrobu prostredníctvom pohrebnej služby dal súhlas nájomcovi hrobového miesta alebo
obstarávateľovi pohrebu a ak má prevádzkovateľ tejto pohrebnej služby s
prevádzkovateľom pohrebiska uzavretú zmluvu.
3. Pred vstupom na pohrebisko za účelom vykonania pohrebnej služby je prevádzkovateľ
pohrebnej služby povinný na požiadanie prevádzkovateľa pohrebiska najmä preukázať sa
poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa pohrebiska platnou koncesnou listinou na
vykonávanie koncesovanej živnosti – prevádzkovanie pohrebnej služby,
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4. Zamestnancom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu
bude umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred
začiatkom pohrebného obradu.
5. Zamestnanci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní
sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním
zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.
6. Zamestnanci pohrebnej služby sú oprávnení vstúpiť do márnice s chladiacim zariadením v
Dome smútku len za účelom dočasného uloženia ľudských pozostatkov, ktoré majú byť
pochované na pohrebisku, ktorého prevádzkovateľom je obec Michalová alebo ak sa
pohrebný obrad bude konať v Dome smútku v správe obce Michalová s následným
odvezením ľudských pozostatkov na kremáciu. Uloženie ľudských pozostatkov do Domu
smútku je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný bezodkladne oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska.
7. Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže vstúpiť do domu smútku s chladiacim zariadením
za účelom dočasného uloženia ľudských pozostatkov, ktoré nemajú byť pochované na
pohrebisku a ani pohrebný obrad sa nemá konať v obci Michalová len s predchádzajúcim
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a za podmienok stanovených v zmluve, ktorú musí
s prevádzkovateľom pohrebiska uzatvoriť.
§ 15
Priestupky
1. Nedodržanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta a ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov pohrebiska je
priestupkom podľa § 32 ods. 1 písm. c) a h) zákona.
2. Nedodržanie ostatných povinností stanovených týmto VZN je priestupkom podľa § 48
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie tohto VZN môže obec právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur.

§ 16
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený
dňa 15.12.2006.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
obce Michalová dňa 29.11.2011 uznesením č. 84 /2011 a nadobúda účinnosť 1.1.2012.

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce
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Príloha č. 1
k VZN č. 9/2011 (Všeobecne záväzné nariadenie obce Michalová, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Michalová)
CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU
A V DOME SMÚTKU V OBCI Michalová
Ceny poskytovaných služieb
Prenájom hrobových miest
Trojhrobové miesto – nájomné za rok
Dvojhrobové miesto - nájomné za rok
Jednohrobové miesto – nájomné za rok
Jednohrobové miesto /dieťa do 10 rokov / nájomné za rok
Urnový hrob - nájomné za rok

3 €
1,7 €
1 €
0,7 €
0,35 €

Nájom obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu pietneho aktu vrátane
služieb s tým spojených (energie, ozvučenie, údržba, opravy )
prepožičanie veľkej obradnej miestnosti s katafalkom
prepožičanie malej obradnej miestnosti za každý deň
použitie chladiaceho zariadenia za prvé dva dni
za každý ďalší deň
úprava obradných miestností / pred, počas, po pohrebe /
rozlúčka so zosnulým

7€
3€
7€
3,50 €
13 €
8€

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky a pomníka
urnového miesta
3,3 €
Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky a pomníka
hrobového miesta – jednohrob
6,6 €
Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky a pomníka
hrobového miesta – dvojhrob
10 €
Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky a pomníka
hrobového miesta – trojhrob
13,2 €
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