Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľká Paka
č. 02/2011
ktorým sa schvaľuje a vyhlasuje
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
na území obce Veľká Paka

Čl. I
§1
Úvodné ustanovenie
Na území obce Veľká Paka sa nachádzajú 3 cintoríny, v ktorých je povolené pochovávať.
1. Prevádzkovateľom miestneho cintorína je obec Veľká Paka. Odbornú spôsobilosť formou zmluvy
zabezpečuje spoločnosť AREA Šamorín s.r.o., ktorá vlastní právo na prevádzku pohrebísk – koncesnú
listinu vydanú Okresným úradom odboru živnostenského podnikania v Dunajskej Strede.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je mandátna zmluva medzi
prevádzkovateľom a garantom odbornej spôsobilosti. Za všetky úkony uvedené v bodoch tohto
Prevádzkového poriadku odborne zodpovedá AREA Šamorín spol. s r.o. .
2. Na miestnom cintoríne sa nachádza budova na poslednú rozlúčku a slúži výlučne len na pohrebný
obrad.
3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa : výkopové práce, pochovávanie, exhumáciu, správu a údržbu
pohrebiska včítane komunikácií a zelene, vedenie evidencie. Odborné práce súvisiace s pochovaním –
výkop hrobu, vystavenie zosnulého, riadenie obradu, spustenie rakvy do hrobu, zásyp, môžu vykonať
len pracovníci určení odborne spôsobilou osobou spoločnosti AREA Šamorín s.r.o.. Údržbu
pohrebiska – chodníky, zeleň, budova, okolie cintorína, evidenciu pohrebiska, prenájom hrobového
miesta vykonáva prevádzkovateľ pod odborným dohľadom.
4. Uskutočnenie pohrebov v cintorínoch na území obce Veľká Paka môže vykonať len fyzická, alebo
právnická osoba s oprávnením, za podmienok stanovených odborným garantom pohrebísk.
5. Nakoľko pohrebisko na území obce existuje viac desaťročí, ochranné pásmo pohrebiska sa
nevyžaduje.
Čl. II
Prevádzkovanie pohrebiska
§2
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie
doložené
a./ listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho,
b./ pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov
c./ ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej
služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

2. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
3. Umožniť prítomnosť obstarávateľov pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním.
4.Viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 zák. č. 131/2010 Z.z.
5. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania sa a pri smútočných obradoch umožniť účasť
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
6. Písomne informovať nájomcu o uplynutí lehoty za ktorú bolo nájomné zaplatené a o dátume ku
ktorému sa má pohrebisko zrušiť. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na
pohrebisku.

§3
Evidencia pohrebiska
1. Evidenciu hrobových miest v cintorínoch na území obce Veľká Paka vykonáva prevádzkovateľ.
Obsahuje :
a). evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
I. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
II. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a
hĺbky pochovania,
III. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
IV. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak
je nájomcom obec,
V. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta25) (ďalej len "nájomná zmluva") a údaje o
zmene nájomcu,
VI. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
VII. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu26) alebo či ide o vojnový hrob, 27)
VIII. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
b). evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
I. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
II. zrušení pohrebiska,
Plán hrobových miest je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska a je neoddeliteľnou súčasťou tohto
prevádzkového poriadku. Plán hrobových miest obsahuje evidenciu voľných pohrebných miest,
pričom prevádzkovateľ je povinný umožniť občanom nahliadnutie do plánu, ak o to požiadajú.
2. Niektoré vytipované hroby a hrobky slúžia ako pamätihodnosti obce a sú v jeho opatere. Tieto
pamätihodnosti udržuje prevádzkovateľ a ich zoznam je prílohou k Prevádzkovému poriadku.
§ 4.
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských pozostatkov
1. a./ Výkop hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov
Cintorín v obci Veľká Paka
Na základe hydrogeologického prieskumu je najvyššia očakávaná úroveň hladiny podzemných vôd na
úrovni okolo 3 m p.t., čo umožňuje aj etážovité pochovávanie

- výkop hrobu

- šírka
- 0,7 m
- dĺžka - 2,1 m
- hĺbka - 1,8 m
- dvojhĺbka
- 2,5 m

Cintorín v obci Malá Paka
Na základe hydrogeologického prieskumu je najvyššia očakávaná úroveň hladiny podzemných vôd na
úrovni okolo 3 m p.t., čo umožňuje aj etážovité pochovávanie
- výkop hrobu - šírka
- 0,7 m
- dĺžka - 2,1 m
- hĺbka - 1,8 m
- dvojhĺbka
- 2,5 m
Cintorín Čukárska Paka
Na základe hydrogeologického prieskumu je najvyššia očakávaná úroveň hladiny podzemných vôd na
úrovni okolo 3 m p.t., čo umožňuje aj etážovité pochovávanie
- výkop hrobu - šírka - 0,7 m
- dĺžka - 2,1 m
- hĺbka - 1,8 m
- dvojhĺbka
- 2,5 m
b./ Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi sú najmenej 0,5 m.
2. Tlecia doba ľudských ostatkov je najmenej 10 rokov.
3. Do hrobky je možné uložiť viacero rakiev. Rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
4. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť :
a./ orgánov činných v trestnom konaní
b./ obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije.
Písomná žiadosť na exhumáciu musí byť podaná prevádzkovateľovi pohrebiska a obsahovať posudok
miesto príslušného úradu verejného zdravotníctva, list o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie o
úmrtí a nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska kde budú ľudské ostatky uložené.
Náklady exhumácie hradí žiadateľ.
§ 5.
Zákaz pochovávania
1. Ak pochovávaním na cintorínoch v obci Veľká Paka mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
a kvality podzemných vôd, príslušný orgán štátnej zdravotnej správy môže pochovávanie zakázať.
O tejto skutočnosti prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať obec.
2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa odseku 1,
možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie
zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.
Čl. III.
Užívanie hrobového miesta

§ 6.
Prenájom 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. Nájomná zmluva nesmie byť vypovedaná pred uplynutím tlecej doby na pohrebisku.

3. Cena užívacieho práva na 10 rokov :
- jednohrob
- dvojhrob
- urnové miesto

8,29 EUR
16,59 EUR
4,97 EUR

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.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je
potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné 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.
§7
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný najmä:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2. a./ Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a písomne
oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest a ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a).
b./ Úpravu hrobového miesta (pomník) majú právo vykonať užívatelia na vlastné náklady za
podmienok :
- mať potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa cintorína na všetky úpravy (pomník, obrubník,
lavica, výsadba)
- po skončení prác na úprave hrobu vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál ihneď
- pri úprave nenarušiť estetický vzhľad pohrebiska
Pozostalý (oprávnená osoba) zriaďuje náhrobný pomník a jeho súčasti na svoje náklady a riziko,
pričom prevádzkovateľ cintorína nezodpovedá za prípadné poškodenia alebo odcudzenie tohto
majetku, nakoľko nepozná okruh osôb splnomocnených vlastníkom (oprávnenou osobou) na
akúkoľvek úpravu na hrobe. Pre rozsiahlosť cintorínov, množstva náhrobných pomníkov a verejnú
prístupnosť cintorínov, nie je v technických možnostiach zabezpečiť stráženie súkromného majetku.
Ak sa porušia ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, je prevádzkovateľ oprávnený uviesť okolie
hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta do súladu s estetickým riešením pohrebiska na
náklad porušiteľa týchto ustanovení.
§ 8.
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a)
a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské
ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a)
a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď
sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c),
je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú
bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta
príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty
sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ
pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o
trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
8. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť
len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu,
hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v
zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.
9. Zrušenie vojnových hrobov upravuje zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.
Čl. IV.
Úprava a pohrebné práce na cintorínoch
§ 9.
Práce na cintorínoch
1. Ukladať ľudské pozostatky do hrobu alebo hrobky smú len na to určení pracovníci pohrebnej
služby.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je 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, plánom pohrebných
obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

3. Pravidelnú údržbu a čistenie domov smútku a chodníkov, spravovanie vodovodov a verejného
osvetlenia je povinný vykonávať prevádzkovateľ pravidelne. Náklady spojené s týmito prácami hradí
prevádzkovateľ .

§ 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Nájomníci hrobového miesta návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do
zberných nádob na to určených na pohrebisku.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí nakladanie s odpadmi v zmysle platného a účinného zákona o
odpadoch
Čl. V.
Prístup a správanie sa na cintorínoch
§ 11.
Prístup na cintorín
1. Otváracia doba cintorína :
Cintorín nemá otváraciu dobu.
2. Po súmraku je zakázané navštevovať cintorín.
3. Na cintorín je zakázaný prístup psov.
4. Na cintoríne nie je povolený pohyb na bicykloch, alebo iných dopravných prostriedkoch.
5. Na cintoríne je zákaz voľného pohybu osobných a nákladných motorových vozidiel, pokiaľ tieto
nedopravujú materiál, alebo iné súčasti potrebné na výstavbu pomníka, obrubníka, úpravu hrobu
a pod., alebo pokiaľ neprepravujú zdravotne postihnutého občana.
6. Na cintoríne je zákaz manipulácie s otvoreným ohňom (pálenie trávy, smeťového odpadu a pod.).
7. Odpad z výzdoby hrobov je možné sypať iba do kontajnerov na to určených. Do týchto kontajnerov
je zákaz hádzania betónovej suti, ostatky kameňov, skla, železa a pod..

§ 12.
Správanie sa na cintorínoch
1. Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní :
- zachovať pietu k zomrelým a pozostalým,
- dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi
- vykonávať iba práce objednané a zaplatené pohrebnej službe, alebo u prevádzkovateľa cintorína,
pričom prevádzkovateľ cintorína je povinný o vykonanej platbe vydať potvrdenku,
- byť slušne a čisto upravení a počas výkonu služby musia byť oblečení v odevoch určených pre
vykonávanú činnosť.
2. Návštevníci cintorínov sú povinní :
- správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, pričom nie je povolené robiť hluk, vykrikovať,
odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické nápoje, porušovať pomníky atď.,
- riadiť sa pokynmi správcu cintorína
- zdržať sa rozširovaniu náboženskej, politickej a inej propagácie ako aj propagačných materiálov,
- cesty a uličky medzi hrobmi používať len na účely komunikačné. Nie je povolené obmedziť ich
priechodnosť,
- zdržať sa poškodzovania verejnej zelene, zariadenia pohrebísk a pod..
3. Užívateľ hrobového miesta je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom upravenom stave.

Čl. VI.
§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkej Pake.
2. Tento Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebísk, pre osoby
vykonávajúce práce na pohrebiskách, pre všetkých pracovníkov AREA Šamorín s.r.o., alebo iných
pohrebných služieb.
3. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Prevádzkového poriadku rušia sa ustanovenia doteraz
prijatých nariadení, resp. poriadkov upravujúcich túto problematiku.
4. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Obecného
zastupiteľstva vo Veľkej Pake č.02/2011 dňa 28.04.2011.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
Vo Veľkej Pake , dňa 28.04.2011
Vyvesené dňa : 29.04.2011
Zvesené dňa :

