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Všeobecne záväzné nariadenie obce Šamudovce
Č. 1 / 2018
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku obce
Šamudovce
Obecné zastupiteľstvo obce ŠAMUDOVCE na základe ust.§ 18 ods. 2 zákona č. 131/ 2010 Z.
z o pohrebníctve , ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4, písm e) a g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Šamudovce
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo
k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným
predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné
právne predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku a v dome smútku
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce ŠAMUDOVCE.
Čl. 3
Prevádzka pohrebiska a domu smútku
Prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku je Obec ŠAMUDOVCE, IČO 00325864 ,ktorá
vykonáva prevádzku pohrebiska a domu smútku prostredníctvom povereného zamestnanca
obce.

a)
b)
c)
d)
e)

Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku
prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
správu pohrebiska
údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
správu a údržbu domu smútku a chladiarenského zariadenia

Čl. 5
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.
1. Mapa hrobových miest
2. Evidencia hrobových miest

Čl. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov.
1. O tom, v ktorej časti pohrebiska má byť pochované telo zosnulej osoby rozhoduje ten,
kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“), po dohode s prevádzkovateľom
pohrebiska.
2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v
chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v §
8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z...Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať
ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno
pochovať len za podmienok uvedených v osobitnom právnom predpise.
3. Pochovávanie je uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku.
4. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením
do hrobu.
5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa požiadavky
podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z..
6. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia
tlecej doby.
7. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
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 meter.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
9. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu
10. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa vôle zosnulého
vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku.
Čl. 7
Tlecia doba
Tlecia doba pre pohrebisko je 10 rokov.
Čl. 8
Plán hrobových miest
Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto podľa plánu hrobových miest, ktorý
tvorí prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku.
Čl. 9
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. 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 byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví
inak.
3. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové
miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo
na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
4. Výška ročného nájomného za pohrebné miesto :
a/ za jeden hrob
b/ dvoj hrob a viac hrob

1,00 €
2,00 €

5. Výška ročného nájomného za rezerváciu hrobových miest:
a/ nového hrobového miesta
b/ pri využití starého hrobu

2,00 €
1,00 €

Výška nájomného za údržbu pohrebiska pri pochovávaní osoby, ktorá v čase úmrtia nemá
trvalý pobyt v obci Šamudovce - jednorazovo
40,00 €
6. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
- písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o pravidelnom zaplatení nájomného.
Čl. 10
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
d) udržiavať poriadok na pohrebisku
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných
hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť
ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
2. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Pri zhotovení stavby podľa odseku 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi
predpismi.
4. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť,
a odstrániť stavebný materiál.

5. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
6. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za
potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa
zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
8. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
Čl. 11
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia v dome smútku
1. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu,
technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
2. Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení
(dekontaminácia - súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu a ktorý je
v tomto prípade zameraný na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov).
Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva:
-dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich
prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom
vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom (používa sa pri plochách veľmi
znečistených)
-jednofázový postup čistenia - za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným
účinkom (používa sa pri plochách, ktoré nie sú veľmi znečistené, doporučuje sa však vopred
odstrániť hrubé nečistoty).
Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení
výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
3. Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
a) Musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických
nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného
prostriedku.
b) Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva
vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100%.
c) Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich účinnosť),
čo najkratšiu dobu pred použitím.
d) Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná
doba pôsobenia (expozičný čas).
e) Prípravky používané: - na mechanickú očistu: napr. detergenty – Jar, Pur, tekuté
prášky - Cif, Ata, čistiace prípravky - Fixinela, Domestos, ...
- dezinfekciu: napr. SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30min.), Jodonal B (2,5%, 30min.),
Forten (0,5%, 1 hod.)
- prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO prim (3%, 30min.),
5P (2,5%, 2 hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.)
4. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú
sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia , vydezinfikujú a vysušia.
5. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití a podľa potreby

- chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby
6. Zamestnanci
Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné
pomôcky , rukavice. Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor.
Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
- pravidelné umývanie rúk (tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom FRAGO ANTIBAKTERIAL, CHIRODERM)
- pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom
s baktericídnym a virucídnym účinkom (Spitaderm konc., Septoderm – konc.)
Čl. 12
Poplatky za poskytnutie domu smútku
a) Paušálny poplatok za prvé dva dni
17,00 €
b) za každý ďalší deň
5, 00 €
Čl. 13
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné: od 6,00 hod. – 22,00 hod., mimo uvedenú dobu len so
súhlasom prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti
na pohrebisko.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Čl. 14
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, 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. Predovšetkým je
zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať
hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch
a kolieskových korčuliach.
5. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených komunikáciách.
6. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie
svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 15
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
1. Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinný ukladať odpad len
do nádob – VKK na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska.
Čl. 16
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko
1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby, pričom rozsah úkonov, ktoré
má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Čl. 17
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším
pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality
podzemnej vody, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu
štátnej správy.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Čl. 18
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
ŠAMUDOVCE dňa 13.12.2017 uznesením číslo 28/2017.
2. Zmeny a doplnenia tohto predpisu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší dňom 31.12.2017 Prevádzkový poriadok
pohrebiska a domu smútku obce Šamudovce, schválený obecným zastupiteľstvom
v Šamudovciach dňa 9.12.2015, uznesením číslo 49/2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

V Šamudovciach dňa dňa 13.12.2017

______________________
Emil Ircha
starosta obce

