M e s t o D o b š i n á , ul. SNP 554 049 25 D o b š i n á
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná . 97/2006

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKÁ
V MESTE DOBŠINÁ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná pod a ustanovenia § 6 zák. . 367/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 19 odst. 2 zákona .
470/2005 Zb. zákonov sa uznieslo svojim uznesením . 97/2006 na tomto všeobecnom
záväznom nariadení mesta Dobšiná ( alej len VZN)
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKÁ V MESTE
DOBŠINÁ
Mesto Dobšiná na základe Zákona o pohrebníctve . 470/2005 Zb. a o zmene a doplnení zákona .
455/1991 vydáva pre svoj územný obvod tento Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Dobšiná,
ktorý sa vz ahuje na nasledovné cintoríny:
-

Evanjelický cintorín horný /starý/ s 1700 evidovanými hrobovými miestami

-

Evanjelický cintorín dolný /nový/ s 1650 evidovanými hrobovými miestami

-

Rímsko-katolícky cintorín dolný /pod cestou/ s 550 evidovanými hrobovými miestami

-

Rímsko-katolícky cintorín dolný / nad cestou/ s 150 evidovanými hrobovými miestami

Poriadok pre pohrebiská sa vz ahuje na prevádzkovate a cintorína, ktorým je Podnik
služieb mesta Dobšiná s.r.o ( alej len „prevádzkovate “), na oprávnené osoby, na
poskytovate ov služieb na cintoríne a na návštevníkov cintorína.
Na správu a prevádzkovanie Domu smútku sa vz ahujú osobitné predpisy, ktoré sú sú as ou tohto
poriadku pre pohrebiská.

l. l
Základné ustanovenie
Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel m tvych, ich ostatkov alebo popola. Je
to spolo ný názov pre cintorín.
Pohrebisko má vybudovaný Dom smútku s chladiacim zariadením na uloženie udských
pozostatkov.
Mesto Dobšiná ur ilo ako prevádzkovate a Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. Tento spravuje
a prevádzkuje Dom smútku a cintoríny, ktoré mu mesto zverilo do správy a na prevádzkovanie. Pri
svojej innosti sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

l. 2
Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje
1. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
a. stara sa o celkový vzh ad spravovaného a prevádzkovaného cintorína
b. stara sa o zele nachádzajúcu sa na pozemkoch cintorínov, vykonáva pravidelné
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
2.

ošetrovanie a udržiavanie trávnikov a drevín
vykonáva úpravu a istenie prístupových ciest a komunikácií na cintorínoch
spravova a udržiava objekty nachádzajúce sa na cintoríne, ako je Dom smútku a iné
objekty tvoriace vybavenos cintorínov
stara sa o inžinierske siete na cintoríne
stara sa o oplotenie cintorínov
zabezpe ova poriadok a istotu na cintoríne, pravidelné vyvážanie odpadkov
udržiava v dôstojnom stave vojenské hroby, pomníky a pamätníky
zabezpe ova funk nos elektrického osvetlenia
spracova prevádzkový poriadok cintorínov a tento vyvesi na verejnosti prístupných
miestach na cintorínoch
vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto cintorínskeho poriadku

Povinnosti prevádzkovate a pohrebiska a osôb vykonávajúcich služby a innosti
potrebné na zabezpe enie prevádzky pohrebiska
a.

zria ova miesta na hroby, miesta na hrobky a na urnové hroby na
cintorínoch, ktorý prevádzkovate spravuje a prevádzkuje a to nasledovne:

-

evanjelický cintorín horný /starý/ vzh adom na naplnenú kapacitu sa pochováva
len do už zakúpených hrobových miest. V zadnej asti cintorína sú vo né
hrobové miesta pre sociálne slabšie vrstvy obyvate ov

-

evanjelický cintorín dolný /nový/ má dostatok vo ných hrobových miest na
ktorom sa zria ujú spravidla hrobky

-

rímsko-katolícky cintorín /pri Troch ružiach/ pod cestou a nad cestou je
vzdialený od Domu smútku 2 km. Pochovávanie je len do už zakúpených
hrobových miest.
b.

-

urny so spopolnenými pozostatkami zomrelého sa ukladajú v urnovom háji pri
Dome smútku, alebo do už zakúpených hrobových miest
c.

-

osádza urnové miesta

zna i hrobové miesta

prvotné ozna enie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého,
je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta
bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí by uvedené
meno a priezvisko zomretého
dátum narodenia

dátum úmrtia
3.

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

-

oprávnená osoba je povinná udržiava hrobové miesto v riadnom stave.
Hrobové miesto musí by najmä pokosené, odburinené, o istené od nánosov
a pomníky musia by osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov, alebo
okolité hroby

-

práce na cintoríne okrem bežnej údržby možno vykonáva len s písomným
povolením prevádzkovate a

-

vykonávate kamenárskych prác je povinný sa preukáza prevádzkovate ovi
písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie

-

každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na cintoríne je povinný zvyšky
stavebného a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyvies
z cintorína na vlastné náklady

-

demontáž, odstra ovanie , odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich sú asti
musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámi prevádzkovate ovi,
ktorý o tom vedie evidenciu

-

na osadenie nového pomníka je potrebný súhlas prevádzkovate

Mesto Dobšiná Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
-

oprávnená osoba nesmie bez súhlasu prevádzkovate a vysádza na cintoríne
stromy a kríky, umiest ova lavi ky a vykonáva iné úpravy

4.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržaním poriadku na na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta

-

návštevníci cintorína sú povinní správa sa spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta, nesmú robi hluk,

vykrikova , odhadzova a zapa ova odpadky, šliapa po hroboch, používa
alkoholické nápoje
a omamné prostriedky, poškodzova pomníky, zariadenia, objekty a zele .
-

je zakázané odcudzova ozdobné predmety z hrobov, náhrobky, vence a kytice

-

do areálu cintorínov je zákaz vstupu motorových vozidiel, motocyklov. Výnimku
tvoria vozidlá pohrebných služieb, vozidlá na odvoz smetí. Ostatné motorové
vozidlá môžu vstupova len so súhlasom správcu cintorínov (stavebné úpravy
hrobov a hrobiek

-

odpad uklada len na vyhradené miesta

-

rozsvecova kahance a svie ky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom
mieste tak, aby nevzniklo nebezpe ie požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenia cintorína

-

chodníky medzi hrobmi nemožno používa na iné ú ely než na komunika né
a nie je povolené obmedzova ich priechodnos

5.
-

as ke je pohrebisko prístupné verejnosti
otváracia doba v cintorínoch
v mesiacoch

apríl - október

od 8.00 hod.

20.00 hod.

denne

v mesiacoch

november – marec

od 9.00 hod.

19.00 hod.

denne

s výnimkou pamiatky zosnulých
-

de om do 10 rokov je vstup na cintoríny dovolený len v sprievode dospelých
osôb

-

návštevníci cintorína sú povinní cintorín pred uplynutím zatváracej doby
opusti

6.

Spôsob ukladania udských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

-

Telo zosnulého sa do asne ukladá v Dome smútku. Telo osoby zomretej mimo
zdravotníckeho zariadenia musí by premiestnené do Domu smútku najneskôr
do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom
zariadení pre do asné uloženie m tvych. Do 8 hod. sa nepo íta as medzi 22.00
a 6.00 hodinou. Prevoz m tveho zabezpe í obstarávate pohrebu.

-

udské pozostatky musia by pochované
-

o tom na ktorom mieste má by pod a plánu pochované telo zosnulého
rozhoduje prevádzkovate po dohode s pozostalým

-

ak sa udské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochova
do 96 hodín, ale nie pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
možno m tveho pochova ihne . udské pozostatky uložené v chladiacom
zariadení musia by pochované do 14 dní od úmrtia

-

hrob na ukladanie udských pozostatkov musí sp a tieto požiadavky:
h bka pre dospelú osobu a die a staršie ako 10 rokov musí by najmenej 1,6 m,
pre die a mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
dno musí leža najmenej 0,5 nad hladinou podzemnej vody
pochovávacia plocha musí ma rozmery
cm

pri hrobe

80 cm x 200

pri hrobke

90 cm x 200 cm

pri detskom hrobe

60 cm x 160 cm

bo né vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia by najmenej 30 cm
steny medzi jednotlivými hrobkami musia by široké najmenej 60 cm
rakva s udskými pozostatkami musí by po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m
7.

D žka tlecej doby

-

udské ostatky musia by uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby ,
ktorá pod a zloženia pôdy musí trva najmenej 10 rokov

8.

Spôsob nakladania s odpadmi

-

odpady na cintorínoch sa odkladajú na tento ú el vyhradených miestach

-

odpady pod a potreby najmenej 1 x mesa ne odváža prevádzkovate

9.

Cenník služieb

-

poplatok za prepoži anie hrobového miesta na povinnú dobu (10 rokov) je 500.Sk

poplatok za prepoži anie miesta na uloženie urny v urnovom háji na povinnú dobu
je 2500.- Sk
-

poplatok za obnovu užívacieho práva ( na alšiu dobu 10 rokov) 500.- Sk

10. Iné povinnosti prevádzkovate a pohrebiska
-

prevádzkovate pohrebiska je povinný prevzia pozostatky, alebo udské
ostatky ak sú splnené podmienky prevádzkovate a pohrebnej služby:
a.

listom o prehliadke m tveho a hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku m tveho

b. pasom pre m tvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu pozostatkov alebo
udských ostatkov
-

ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného inu,
prevádzkovate pohrebnej služby prevezme udské pozostatky len s písomným
súhlasom orgánu inného v trestnom konaní

-

prevádzkova pohrebiska v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom

-

vies evidenciu pohrebiska ktorá obsahuje:

-

a.

meno a priezvisko osoby, ktorej udské ostatky sú v hrobovom mieste

b.

miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné íslo

c.

dátum uloženia udských pozostatkov s uvedením hrobového miesta

d.

záznam o nebezpe nej chorobe, ak m tvy bol nakazený nebezpe nou
chorobou

e.

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné íslo nájomcu

f.

dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu

g.

údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy

evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahova údaje o
a.

zákaze pochovávania v dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal

b.

zrušení pohrebiska

c.

skuto nosti, i je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnos obce pod a osobitného predpisu, alebo i ide o vojnový hrob

-

umožni prítomnos obstarávate a pohrebu a blízkych osôb pri kone nom
uzavretí rakvy pred pochovaním

-

zdrža sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smúto ných
obradoch umožni ú as cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vô ou
obstarávate a pohrebu

-

písomne informova nájomcu o:
a. skuto nosti, že uplynie lehota, za ktorú bol poplatok za hrobové miesto
vyplatený
b. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zruši , sú asne túto informáciu
zverejni na mieste obvyklom na pohrebisku

ak zistí, že udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
tleciu dobu primerane pred ži a upravi prevádzkový poriadok pohrebiska
11. Exhumácia udských ostatkov
Pred uplynutím tlecej doby možno udské ostatky exhumova na žiados :
a.

orgánov inných v trestnom konaní

b. obstarávate a pohrebu alebo

c.

blízkej osoby, ak obstarávate pohrebu už nežije alebo obstarávate om
pohrebu bola obec

Žiados musí obsahova písomnú žiados a musí obsahova :
a.

posudok úradu

b.

list o prehliadke o prehliadke m tveho a štatistické hlásenie o úmrtí

c.

nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovate om pohrebiska, kde budú
udské ostatky uložené

12. Užívanie hrobového miesta
-

právo užíva hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy

-

nájomná zmluva sa uzatvára na dobu tlecej doby 10 rokov

-

pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú
dedi ia, ak je dedi ov viac, ten z dedi ov, ktorý sa prihlásil ako prvý

-

prevádzkovate pohrebiska je povinný po as trvania nájomnej zmluvy
zabezpe i prístup k hrobovému miestu a zdrža sa akýchko vek zásahov do
hrobového miesta okrem prípadov, ke je potrebné bezodkladne zaisti
bezpe né prevádzkovanie pohrebiska

-

nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpe ova údržbu hrobového miesta
a oznamova prevádzkovate ovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest

13. Výpove nájomnej zmluvy
-

prevádzkovate pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak
a.

závažné okolnosti na pohrebisku znemož ujú trvanie nájmu hrobového
miesta na alšiu dobu

b. pohrebisko sa ruší
c.

nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového
miesta
l. 3.
Prevádzkový poriadok pre Dom smútku

Dom smútku pozostáva z týchto astí pod a ur enia:
1.

parkovisko áut

2.

plocha na zhromaždenie ob anov pri pohrebnom akte

3.

miestnos na zhromaždenie ob anov pri pohrebnom akte

4.

chladiaca miestnos vybavená chladiacim zariadením a vozíkmi
na prepravu rakvy
s telom m tveho

5.

prípravná miestnos slúžiaca na prípravu pohrebného aktu
(prezle enie a pod.)

6.

miestnos slúžiaca na ozvu enie obradu v obradnej miestnosti
a na cintoríne

7.

sú as ou Domu smútku je WC a umývárka

8.

Dom smútku je napojený na verejný vodovod a mestskú
kanalizáciu

9.

Dom smútku je napojený na elektrický rozvod a má vlastné
meranie odberu. Má vnútorné a vonkajšie osvetlenie

10. komunálny odpad je riešený odpadkovými košmi
Dom smútku slúži obyvate om pri pohrebných aktoch. Smúto ná sie so svojim
zariadením a príslušenstvom slúži pohrebným obradom ob ianskym a cirkevným.
Chladiaca miestnos slúži k do asnému umiestneniu m tvych v chladiacom zariadení po
prevoze z nemocnice alebo z domu až do doby konania smúto ného obradu. Tento
chladiaci priestor v ase uloženia zosnulého musí dosahova teplotu 1-5 oC
Údržbu domu smútku, ako aj priebeh pohrebného aktu zabezpe í pracovník
prevádzkovate a
Vykonávanie dezinfekcie priestorov Domu smútku je prevádzané roztokom chloramínu
a inými dezinfek nými prostriedkami po pohrebných aktoch.
Otváracie doby pri posedeniach
- katolícke posedenia

1.de

2.de

od 10.30

do 12.00 hod

od 14.30

do 16.00 hod

od 10.30

do 12.00 hod

v de pohrebu 1 hodina pred obradom
od 14.30

do 16.00 hod

- evanjelické posedenia

l.de

od 14.30

do 16.00 hod

2.de

od 14.30

do 16.00 hod

v de pohrebu od

od 10.30

do 12.00 hod

l. 4
Závere né ustanovenie
Prevádzkovate cintorínov a Domu smútku vyvesí tento poriadok na verejnosti
prístupnom mieste v Dome smútku.
Tento poriadok nadobúda ú innos d om prejednania a schválenia v Mestskom
zastupite stve mesta Dobšiná
Ing. Vozár Ján
primátor mesta Dobšiná

