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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Bočiari v zmysle ustanovenia § 4 a § 6 zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve)
a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2013,

ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území OBCE BOČIAR
Čl. 1
Predmet úpravy
1) Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebiska ako verejného
zdravotno-technického zariadenia, určeného k pietnemu pochovávaniu zosnulých,
alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim
zdravotným predpisom prikazuje, aby pohrebisko bolo udržiavané v takom stave, ako
to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa pri jeho používaní dodržiavali
zdravotné a iné právne predpisy.
Prevádzkovateľom pohrebiska v obci Bočiar je obec Bočiar.
Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
Prevádzkovanie pohrebiska v obci Bočiar zabezpečuje osoba s odbornou spôsobilosťou na
základe Dohody o odbornom dohľade pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Bočiar.
Odborne spôsobilou osobou je p. Mária ÜVEGEŠOVÁ, Staničná 1, 044 13 Valaliky,
IČO 35093935, DIČ 1041385213, telefónne číslo 055/6999 641, mobil 0907 301 332.
Táto osoba je výlučne ako dohliadajúci orgán nad dodržiavaním zákona 131/2010 Z. z.
a zároveň odborne spôsobilou osobou.
2) Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bočiar (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
upravuje základné pojmy, rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti
prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebiska a cenník služieb.
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Čl. 2
Identifikačné údaje a popis pohrebiska
1) Identifikačné údaje :
Pohrebisko:
Zriaďovateľ pohrebiska:
Prevádzkovateľ pohrebiska:
IČO:
DIČ:

Obec Bočiar
Obec Bočiar
Pohrebisko prevádzkuje obec Bočiar
00690171
2021235986

2) Pohrebisko obce Bočiar sa nachádza v južnej časti obce, v oplotenom areáli pri
rímskokatolíckom kostole, v katastrálnom území Bočiar na parcele č. 44 o rozlohe 2504
m2, ktorej vlastníkom je obec Bočiar a na parcele č. 186, ktorá je v súkromnom
vlastníctve. Na parcele č. 43 je postavený kostol, ktorého vlastníkom je Rímsko-katolícka
cirkev, filiálka Bočiar.
3) Situačný plán pohrebiska je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska. Každé hrobové
miesto má pridelené svoje číslo.
4) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska.
5) Celý areál je oplotený pletivom a vchod do kostola a na pohrebisko je zabezpečený tromi
bránami. Dve brány slúžia pre vstup do areálu kostola a pohrebiska pre peších a zadná
brána v rohu areálu je určená pre vstup motorového vozidla na pohrebisko.
6) Na pohrebisku je zabezpečená pitná voda z rozvodu miestneho vodovodu.
7) V areáli pohrebiska nie je vybudovaný dom smútku. Smútočné obrady sú vykonávané
v kostole.
Čl. 3
Základné pojmy
1) Základné pojmy na účely tohto prevádzkového poriadku zmysle zákona 131/2010 Z. z.:
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia
a príprava na prepravu,
d) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od
momentu smrti po pochovanie,
e) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné
pochovanie,
f) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; zahŕňa
najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,
g) transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov,
h) transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné,
i) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
j) preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom, okrem
spopolnených ľudských pozostatkov, ktorá je potrebná medzi úmrtím a pochovaním,
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k) miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas
pohrebného sprievodu,
l) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,
m) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu
alebo hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na
vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj
na inom mieste,
n) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta
pochovania na iné miesto,
o) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne
spojený s obradom,
p) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
q) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,
r) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
s) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
t) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
u) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov do zeme,
v) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
w) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských
pozostatkov,
x) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu,
hrobky alebo miesto na uloženie urny,
y) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
z) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby
nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými
v spodnej rakve,
aa) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami bezprostredne vedľa seba,
bb) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý
slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa
rakva nezasypáva zeminou,
cc) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
dd) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a
služby spojené s údržbou hrobového miesta.
Čl. 4
Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku
1) Prevádzkovateľ v pohrebisku poskytuje, resp. zabezpečuje služby:
a) výkopové práce, súvisiace s pochovávaním, zasypanie hrobu (rodinnými príslušníkmi,
resp. prostredníctvom objednanej pohrebnej služby),
b) pochovávanie – vkladanie do hrobu (rodinnými príslušníkmi, resp. prostredníctvom
objednanej pohrebnej služby),
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c) vykonávanie exhumácie (prostredníctvom Pohrebnej služby),
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu prístupovej komunikácie a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
h) dodávku vody.
2) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
Čl. 5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
1) Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
2) Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť prístupovej komunikácie k pohrebisku.
3) Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebisku a v prípade potreby
zabezpečiť ich spílenie.
4) Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska.
5) Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej.
6) Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade zo zákonom č. 131/2010 Z. z.
7) Viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
a) meno, priezvisko a dátum 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 adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom 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 jej 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 musí obsahovať údaje o
i) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
j) zrušení pohrebiska.
Nové skutočnosti a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný zapísať do 10 dní odo dňa oznámenia skutočnosti.
8) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania.
9) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. Ak mu nie
je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli
pohrebiska.
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10) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.
11) Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok RÚVZ; na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
12) Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať
sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť
prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
Čl. 6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta a návštevníkov pohrebiska
1) Dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
2) Vykonávať výkopové práce, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Na vybudovanie akejkoľvek stavby, hrobky, pomníka alebo
úpravy už jestvujúcej stavby, náhrobku, rámu, prekopávky chodníkov a iných úprav na
pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri opravách hrobov je
povinnosťou nájomcu pred uskutočnením opravy jej oznámenie prevádzkovateľovi
pohrebiska.
3) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonávajú príbuzné alebo blízke osoby
zosnulého, prípadne sa vykonávajú prostredníctvom pohrebnej služby, ktorá musí mať
na túto činnosť povolenie. Tieto práce, ako aj úpravy hrobových miest je možné
vykonávať iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Pri týchto činnostiach sa musia
zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky a zároveň sa musí dodržiavať
prevádzkový poriadok pohrebiska.
4) Nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové
miesto a jeho okolie do vzdialenosti 30 cm v stave zodpovedajúcemu zachovaniu
dôstojnosti hrobového miesta. Hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie musí byť
najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené
tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
5) Nájomca hrobového miesta je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
6) Na prenajatom hrobovom mieste môžu vykonávať nájomca alebo osoby jemu blízke,
jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie – vysádzanie kvetín,
čistenie okolia hrobu a pod.. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta
môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
7) Odpad z hrobového miesta je nájomca povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej.
8) Nájomca hrobového miesta je za dočasné užívanie hrobového miesta povinný platiť
prevádzkovateľovi pohrebiska nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska,
správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta.
9) Na pohrebisku sa zakazuje:
a) vykonávať akékoľvek stavby hrobov a hrobiek alebo úpravy už existujúcich hrobov
a hrobiek bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
b) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
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c) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
d) vjazd motorovým vozidlom na pohrebisko bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
e) vjazd motorovým vozidlom na pohrebisko alebo motocyklom cez hlavnú bránu pri
kostole,
f) vjazd motocyklom,
g) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
h) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,
i) fajčiť a spaľovať trávu a iný odpad,
j) vodiť psov na pohrebisko,
k) robiť hluk na pohrebisku,
l) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
m) vstup deťom do 10 rokov do priestorov pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby,
okrem času, kedy sú obrady v kostole.
10) Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku sa správať spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia
verejnému záujmu.
11) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
c) poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska a zeleň,
d) vjazd motorovým vozidlom, resp. motocyklom na pohrebisko,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f) spaľovať trávu a iný odpad,
g) vodiť psov na pohrebisko,
h) robiť hluk na pohrebisku.
Čl. 7
Prístup pohrebiska verejnosti
1) Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby nasledovne:
od 1.apríla do 30. septembra od 07,00 do 21,00 hod.
od 1. októbra do 31.marca od 07,00 do 19,00 hod.
Počas dní Pamiatky zosnulých, t.j. od 1.novembra do 3. novembra je pohrebisko otvorené
do 22.00 hod..
Počas Vianočných sviatkov, pri konaní polnočnej svätej omše, je pohrebisko otvorené
počas doby jednej hodiny po ukončení polnočnej svätej omše.
2) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia.
3) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
Čl. 8
Hrobové miesto. Nájomná zmluva
1) Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta.
3) Prevádzkovateľ spíše s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom, zmluvu o nájme užívania
hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) na dobu neurčitú. Nájomná zmluva
nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských
pozostatkov do hrobu.
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4) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
5) Prideľovanie a určovanie hrobového miesta je výlučne v kompetencií prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorým je obec.
6) Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto
miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy
je možná iba s úradne overeným písomným súhlasom nájomcu.
7) 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. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
8) Ďalšie náležitosti a podmienky prenájmu hrobového miesta, ako aj výpoveď nájomnej
zmluvy sú uvedené v nájomnej zmluve, ktorá tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.
9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto,
vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí potrebné
opatrenia prevádzkovateľ pohrebiska na náklady nájomcu.
10) Za škody spôsobené na hroboch, hrobkách a zariadení areálu pohrebiska následkom
pracovnej činnosti zodpovedá ten, kto predmetnú pracovnú činnosť vykonáva.
Čl. 9
Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu a stavebné úpravy hrobových miest
1) Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
4) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom
pohrebiska.
5) O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje spravidla
ten, kto pohreb obstaráva. Platí však zásada, že zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku
tej obce, v územnom obvode ktorej osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo telo
mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku.
6) Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušnej obce, na území
ktorej sa pohrebisko nachádza.
7) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky
a môžu do toho istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
8) Mŕtvi sa dočasne ukladajú v dome smútku. Nakoľko obec Bočiar nemá dom smútku musí
byť telo osoby zomretej v katastrálnom území obce Bočiar, resp. doma, mimo
zdravotníckeho zariadenia premiestnené do domu smútku v najbližšej obci (Sokoľany,
Haniska) najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené
v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, v dome smútku
na cintoríne inej obce, kde bude pochované alebo prevezené na pitvu. Prevoz mŕtveho
zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
9) 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. Ak sa vykonala pitva,
mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní.
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10) Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní
od úmrtia okrem prípadov ak sú ľudské pozostatky do času pochovania uložené do
chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0 °C do
5°C; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do
pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich
do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 °C.
11) Telá zosnulých sú vkladané do hrobu príbuznými alebo blízkymi osobami zosnulého
alebo prostredníctvom vybranej pohrebnej služby, pričom musia byť dodržané
bezpečnostné podmienky.
12) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je
najmenej 10 rokov.
13) 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 m.
14) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2, 2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0, 5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké,
d) predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke,
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min. 1,2 m
15) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jednohrob :110 x 245 cm
Dvojhrob : 210 x 245 cm
Trojhrob : 310 x 245 cm
Detský hrob (dieťa do 6 rokov): 80 x 140 cm
Detský hrob (dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm
16) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
17) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je
potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich
vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
18) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
19) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať
vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové
ozdoby a pod.
Čl. 10
Exhumácia
1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na:
a) Príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
2) Žiadosť o exhumáciu podáva žiadateľ prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené, musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
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a) vyjadrenie posudok príslušného 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.
3) Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
4) Exhumáciu vykoná odborne spôsobilá osoba, ktorá má na túto činnosť súhlasne
rozhodnutie RÚVZ.
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
Čl. 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta
do zberných nádob na to určených na pohrebisku.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu,
ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené
vo všeobecne záväznom nariadení obce.
3) Nájomca hrobového miesta je povinný stavebný odpad, vrátane vykopanej zeminy,
odviezť z pohrebiska na vlastné náklady.
Čl. 12
Cenník služieb
Poplatok za prenájom hrobového miesta
1) Poplatok sa platí za nové hrobové miesto, za predĺženie nájmu hrobového miesta a za
miesto, za ktoré nebolo zaplatené. Poplatok za prenájom hrobového miesta sa platí na
desať rokov a zahŕňa platbu za prenájom hrobového miesta a úhrady za služby (správa
a údržba pohrebiska, správa a údržba zelene na pohrebisku, zber a odvoz odpadu
z pohrebiska, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta.
2) Výška poplatku za nové hrobové miesto a za predĺženie nájmu hrobového miesta sa
stanovuje:
a) 20 EUR za jednohrob (hrobka)
b) 35 EUR za dvojhrob (dve hrobky vedľa seba)
c) 10 EUR za detský hrob (do 120 cm)
d) 5 EUR za uloženie urny
e) Ostatní občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Bočiar 100,- €
Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Čl. 13
Sankcie
1) Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako
priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ak sa nejedná o trestný čin.
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2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva prejednáva priestupky a iné správne delikty
a stanovuje sankcie za priestupky podľa §32 a 33 zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
3) Obec prejednáva priestupky podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Čl. 14
Záverečné ustanovenie
1) Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Bočiar č. 1/2013 ruší
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Bočiar schválený rozhodnutím RÚVZ so sídlom
v Košiciach číslo 2008/06247-02/219/HŽP, zo dňa 20.10.2008.
2) Tento Prevádzkový poriadok bol schválený na riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Bočiar dňa 18. 9. 2013 a nadobúda účinnosť 3. 10. 2013.
3) Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Bočiar.
4) Obec Bočiar vykonáva svojimi orgánmi kontrolu ustanovení tohto prevádzkového
poriadku.

Elena S z a b ó o v á
starostka obce

V Bočiari 18. 09. 2013

Vyvesené: dňa 18. 09. 2013

Zvesené: dňa 3. 10. 2013

