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Mesto Hriňová

Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK NA ÚZEMÍ MESTA HRIŇOVÁ
§1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Mesto Hriňová
Partizánska 1612
962 05 Hriňová
IČO: 00319961
je prevádzkovateľom pohrebísk vo svojom katastrálnom území – mestský cintorín v Hriňovej,
cintorín Vrch Slatina a cintorín Biele vody.
§2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska:
a) správa a údržba pohrebiska,
b) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) uzatváranie zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberanie nájomného za hrobové miesto,
e) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko, na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Služby zabezpečované na základe objednávky obstarávateľa prostredníctvom pohrebnej služby
alebo iných osôb:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie a činnosti s ním spojené, ako oblečenie ľudských pozostatkov, uloženie do rakvy,
preprava, uloženie do chladiaceho zariadenia, úprava pred pietnym aktom, pietny akt, zasypanie
hrobu a pod.,
c) vykonanie exhumácie.
§3
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto na základe uzavretia písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta a platiť
nájomné v sume určenej Mestským zastupiteľstvom v Hriňovej,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom sa za hrobové miesto
považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na
uloženie urny,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,

f) udržiavať hrobové miesto pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov do vzdialenosti
0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska,
g) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom sa za stavebnú úpravu považuje vybudovanie alebo oprava
obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne)
hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava
hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo
iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy
hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich
opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť
prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný nahlásiť aj ich skončenie,
h) zabezpečiť nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky
pohrebiska.
2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať alebo
odstraňovať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
§4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
c) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní
riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska,
d) rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to vyhradenom mieste tak, aby
nevznikol požiar,
e) ukladať odpad na určené miesto.
2. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, používať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach,
skateborde a iných športových prostriedkoch a vykonávať činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na
charakter pietneho miesta obvyklé.
3. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami vo všetkých
priestoroch a objektoch pohrebiska.
4. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,
b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
c) na dovoz a odvoz kontajnerov na odpad,
d) na údržbu zelene a komunikácií na pohrebisku,
e) na dovoz a odvoz stavebného materiálu pri stavebných úpravách hrobového miesta.

§5
Prístupnosť pohrebiska pre verejnosť
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti počas celého roka.
2. 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.
§6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1. Ľudské pozostatky sa na pohrebisku ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
2. O hrobovom mieste pre uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov rozhoduje
prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s budúcim nájomcom hrobového miesta. Hrobové miesta sú
očíslované podľa plánu miest na pochovávanie. Evidencia miest na pochovávanie je uložená u
prevádzkovateľa pohrebiska, kde je prístupná k nahliadnutiu.
3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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,
b) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, najviac 0,4 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1,2 m,
e) pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch 80 cm x 210 cm,
f) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný dodržať
podmienky stanovené prevádzkovateľom pohrebiska,
g) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery:
- pri jednohrobe dospelého:
110 cm x 245 cm,
- pri dvojhrobe dospelého:
210 cm x 245 cm,
- pri trojhrobe dospelého:
310 cm x 245 cm,
- pri detskom hrobe pre dieťa do 6 rokov:
80 cm x 140 cm,
- pri detskom hrobe pre dieťa od 7 do 14 rokov: 90 cm x 200 cm,
- pre uloženie urny:
100 cm x 100 cm,
4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
5. 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 m.
6. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať do
existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek.
7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená

tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
8. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality
podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
§7
Tlecia doba
Na pohrebiskách mesta Hriňová je stanovená tlecia doba 10 rokov.
§8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidencia pohrebísk v katastrálnom území mesta Hriňová je vedená v papierovej forme a v elektronickej
forme v informačnom systéme KORWIN.
§9
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku je možné odpady ukladať do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených
v súlade
s platným všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Hriňová. Objemový odpad sa z areálu pohrebiska vyváža 1x
mesačne. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta
v dôsledku stavebnej úpravy
hrobového miesta (budovanie obruby, hrobky a pod.), je nájomca povinný odstrániť z pohrebiska na
vlastné náklady.
§ 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko za účelom vykonania pohrebnej služby podľa
rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom vykonania výkopových prác, prepravy
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a
ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, zasypania hrobu, za účelom uloženia urny s popolom do
hrobu, hrobky alebo urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich
opätovného pochovania.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska uvedené v § 2 ods. 1 sa nespoplatňujú, preto sa
cenník služieb neurčuje. Výšku nájomného za užívanie hrobových miest určuje Mestské
zastupiteľstvo v Hriňovej samostatným uznesením.
2. Prevádzkový poriadok Domu smútku v Hriňovej upravuje osobitný predpis.
V Hriňovej dňa 28.06.2018

Mgr. Stanislav Horník, v. r.
primátor

