VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽITAVANY
č. 3/2011
ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obce Žitavany

Obecné zastupiteľstvo obce Žitavany na základe § 4 ods. 3, písm. g a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska obce Žitavany.
Článok 1 - Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Žitavany
IČO:
37869451
Adresa:
Obecný úrad
Športová 5
951 97 Žitavany
Štatutárny zástupca:
Juraj Obert – starosta obce
Kontakt:
037/ 64 26 221

Článok 2 – Úvodné ustanovenie
1.) Ustanovenie tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádza zo zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve a upravujú prevádzkovanie pohrebísk na území obce Žitavany.
2.) Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebiská v obci Žitavany, na
prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov,
poskytovateľov pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
3.) V obci Žitavany sú zriadené dve pohrebiská, ktorých je obec prevádzkovateľom,
vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev v Žitavanoch, s ktorou má obec uzatvorenú nájomnú
zmluvu.
Pohrebisko – katastrálne územie Kňažice
Pohrebisko – katastrálne územie Opatovce
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Popis pohrebiska:
a) pohrebisko – katastrálne územie Kňažice
- nachádza sa na parcele č. 786/1 o výmere 7 382 m2 . Súčasťou pohrebiska je i dom smútku
s číslom 798/7. Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Dispozične
pozostáva z dvoch miestností – obradná sieň, ktorá je zariadená sedacím nábytkom,
ozvučením a chladiacim boxom a miestnosť, ktorá slúži ako prezliekareň, kde sa tiež
nachádza chladiaci box. V dome smútku je zabezpečené osvetlenie, vykurovanie je
zabezpečené elektrickými vykurovacími kachľami. Čistenie priestorov a príslušenstva domu
smútku (mechanickú očistu, ich dezinfekciu dezinfekčnými prípravkami v požadovanej
koncentrácii) vykonáva pracovníčka obecného úradu po každom použití chladiaceho
zariadenia. Úpravu a údržbu vonkajších a vnútorných vybavení domu smútku a areálu
pohrebiska vykonávajú zamestnanci obecného úradu. Areál pohrebiska je osvetlený, obslužné
komunikácie – chodníky, sú medzi jednotlivými hrobovými miestami nespevnené. Spevnená
komunikácia v zelenej aleji stromov vedie od vstupnej brány k domu smútku.
b) pohrebisko – katastrálne územie Opatovce
- nachádza sa na parcele č. 239 o výmere 7 366 m2 . Súčasťou pohrebiska je i dom smútku
s číslom 799/28. Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Dispozične
pozostáva z troch miestností – obradná sieň, ktorá je zariadená sedacím nábytkom,
ozvučením a chladiacim boxom a vedľajšie miestnosti slúžia ako prezliekareň a náraďovňa.
V dome smútku je zabezpečené osvetlenie, vykurovanie je zabezpečené elektrickými
vykurovacími kachľami. Čistenie priestorov a príslušenstva domu smútku (mechanickú
očistu, ich dezinfekciu dezinfekčnými prípravkami v požadovanej koncentrácii) vykonáva
pracovníčka obecného úradu po každom použití chladiaceho zariadenia. Úpravu a údržbu
vonkajších a vnútorných vybavení domu smútku a areálu pohrebiska vykonávajú zamestnanci
obecného úradu. Areál pohrebiska je osvetlený, obslužné komunikácie – chodníky, sú medzi
jednotlivými hrobovými miestami nespevnené. Spevnená komunikácie v zelenej aleji stromov
vedie od vstupnej brány k domu smútku.

Článok 3 – Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
- správu pohrebiska
- správu domu smútku
- údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
- informačné služby
Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu a vykonávanie exhumácie v plnom rozsahu
vykonávajú zamestnanci pohrebných služieb v zmysle živnostenského zákona.
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Článok 4 – Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
- evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov
obce, ak je nájomcom obec
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum ukončenia
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak takýto zákaz bo vydaný
- zrušení pohrebiska
c) sprístupniť pohrebisko
d) zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov
e) odovzdať dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony vykonané
dôstojne a s náležitou pietou
f) umožniť prítomnosť obstarávateľom pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním
g) zdržať sa pri styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
h) zabezpečiť pohreb v prípade, ak došlo k úmrtiu na území obce a pohreb nezabezpečuje
žiadna osoba
i) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1.
j) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods.3.
k) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods.1.
l) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
m) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej 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
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Článok 4 – Užívanie hrobového miesta a povinnosti nájomcu hrobového
miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy
2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva
sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon
o pohrebníctve neustanovuje inak.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov,
ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska.
4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá.
4) Pri uložení ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu je nájomca hrobového
miesta povinný uhradiť nájomné za užívanie hrobového miesta.
5) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. Ak nájomca ani
po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta, prevádzkovateľ pohrebiska
nájomnú zmluvu vypovie. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť
nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť
Nájomník hrobového miesta je povinný:
- dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu
hrobového miesta
- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
- udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
- písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a)
- udržiavať poriadok na pohrebisku

Článok 5 – Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevník pohrebiska je povinný:
- dodržiavať ustanovenie prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov
- zachovávať dôstojnosť pohrebiska
- na pohrebisku je zakázané robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky
- zakázané je poškodzovať pomník, zeleň, objekty a zariadenie
- na pohrebisku je zakázané umiestňovať plagáty alebo iné nosiče informácií šírených
písmom, obrazom alebo zvukom
- udržiavať čistotu v celom areáli pohrebiska, odpadky a iné predmety ukladať len na
vyhradené miesta prevádzkovateľom pohrebiska, t.j. do kontajnerov

4

Článok 6 – Prístupnosť pohrebiska
1) Pohrebisko je prístupné verejnosti denne
od 1. 4. do 30. 9.
v čase od 7.30 hod do 20.00 hod
od 1. 10. do 31. 3. V čase od 7.30 hod. do 18.00 hod.
Počas dní Pamiatky zosnulých od 28. 10. do 5. 11. Je pohrebisko prístupné nepretržite.
2) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia
3) Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko
v prípade, ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia alebo v prípade, ak je ohrozená
bezpečnosť návštevníkov
4) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko
vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne
postihnutých občanov

Článok 7 – Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských
ostatkov
1) Pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov zabezpečuje obstarávateľ
pohrebu
2) O tom v ktorom mieste pohrebiska majú byť pochované ľudské pozostatky a ľudské
ostatky rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska na základe plánu miest na pochovávanie a po
dohode s budúcim nájomcom hrobového miesta
3) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
- 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 0,40 m
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m
4) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby,
5) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovávaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m
6) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami
7) Ľudské ostatky je možné exhumovať
- na príkaz sudcu alebo prokurátora
- na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo inej blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu
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8) Žiadosť o exhumáciu podáva žiadateľ prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené
na inom pohrebisku
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie
9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa ods. 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd
10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje zákon č. 130/2005 zákon
o vojnových hroboch
11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal

Článok 8 – Stavebné úpravy hrobových miest
1) Stavebné úpravy hrobových miest možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska
2) Stavebné úpravy podľa ods.1 sú najmä:
- budovanie hrobov, hrobiek a urnových hrobov
- rekonštrukcia nájomných pomníkov, záhlavných pomníkov alebo epitafných dosiek, vrátane
ich príslušenstva
- demontáž a odstraňovanie pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí
3) Rozmery novovybudovaných hrobových miest:
Detský hrob
60 x 100 cm
Jedno hrob
110 x 220 cm
Dvoj hrob
180 x 220 cm
Troj hrob
250 x 220 cm
Hrobka
200 x 300 cm a 130 x 300 cm
Urnové miesto
100 x 100 cm
4) Po ukončení prác je stavebník resp. poskytovateľ služieb spojených s údržbou hrobového
miesta povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný
materiál

Článok 9 – Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania
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Článok 10 – Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nakladanie s odpadmi spočíva v zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní
komunálnych odpadov
2) Zber komunálnych odpadov sa vykonáva zhromažďovaním v označených zberných
kontajneroch. Jeho vývoz zabezpečuje obec na základe zmluvy s firmou Technické služby
mesta Zlaté Moravce.
3) Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov si musí nájomca z pohrebiska
odviesť a okolie hrobu vyčistiť
4) Prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov vzniknutých pri
prevádzke pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska

Článok 11 - 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 pochovanie ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov
2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenie prevádzkového
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a plán miest na pochovávanie vydaný
prevádzkovateľom pohrebiska
3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby zodpovedá za:
- vykonávanie výkopových prác súvisiacich s pochovávaním vrátane zasypania hrobu
- ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov a hrobiek
- ukladanie urny do hrobov, hrobiek a urnových miest
- exhumácia ľudských ostatkov
- zabezpečenie prevozu ľudských pozostatkov
- nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
- bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky
- poškodenie hrobového príslušenstva
- priebeh pohrebného obradu
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Článok 12 – Cenník služieb
1) Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku pre občanov obce
2) Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku pre občanov iných obcí a miest
3) Prenájom miesta za jedno hrob na dobu 10 rokov
4) Prenájom miesta za dvoj hrob na dobu 10 rokov
5) Prenájom miesta na výstavbu hrobky (jedno hrob) na dobu 10 rokov
6) Prenájom miesta na výstavbu hrobky (dvoj hrob) na dobu 10 rokov
7) Nájom miesta na uloženie urny na dobu 10 rokov
8) Použitie obradnej siene
9) Spotreba elektrickej energie, vody v čase konania obradu a v prípade
vykonávania stavebných prác na pohrebisku

4,- €
9,- €
4,- €
7,- €
10,- €
10,- €
2,- €
4,- €
2,- €

Ceny za ostatné služby, ktoré vykonávajú priamo pohrebné služby a súvisia s pochovávaním
zomrelých, prípadne s exhumáciou si pozostalí dojednanú priamo u vybratej pohrebnej
služby.

Článok 13 – Priestupky
1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení,
v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie
g) neudržiava poriadok na pohrebisku
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska
Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 663 eur. Priestupky
prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je
príjmom štátneho rozpočtu.
Za priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) možno uložiť pokutu do výšky 66 eur. Priestupky
prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
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Článok 14 – Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku
1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku
vykonáva:
- hlavný kontrolór obce Žitavany
- poslanci Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch v rozsahu svojich právomocí daných
Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- poverení pracovníci obecného úradu

Článok 15 – Záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Prevádzkový
poriadok obce Žitavany časť Opatovce a časť Kňažice, schválený Obecným zastupiteľstvom
v Žitavanoch dňa 14. 12. 2007, uznesením č. 7.
2) Akékoľvek zmeny alebo doplnky prevádzkového poriadku pohrebníctva schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Žitavanoch
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené nariadením Obecného zastupiteľstva
v Žitavanoch č. 3/2011/5 zo dňa 27. 10. 2011.

Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 27. 10. 2011.
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli dňa: 12. 10. 2011.
VZN schválené dňa: 27. 10. 2011
VZN zverejnené na úradnej tabuli dňa: 31. 10. 2011.

Juraj Obert
starosta obce
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