VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA
č. 3/2017
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE LUBINA
Obecné zastupiteľstvo v Lubine v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti
podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v spojení s § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lubina
Článok I
§1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje v zmysle zákona č. 130/2010 Z. z.
o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) prevádzkovanie pohrebiska v obci Lubina
a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov. Vzťahuje sa na všetky
fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebných služieb
a návštevníkov pohrebiska.
§2
Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku
1. Pohrebisko a Dom smútku v Lubine prevádzkuje Obec Lubina.
2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
OBEC LUBINA
916 12 Lubina 56
IČO: 00311731
DIČ: 2021079720
Odborná spôsobilosť doložená: Osvedčenie č. 388
Meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby: Alena Srnánková

§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
b) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
c) pochovávanie,
d) vykonávanie exhumácie,

e)
f)
g)
h)
i)

správu a údržbu pohrebiska,
správu a údržbu komunikácií, chodníkov a zelene na pohrebisku,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
správu domu smútku.

2. Služby uvedené v bode 1. písmeno a), b), c), d) vykonáva pohrebná služba, ktorú si
objednáva obstarávateľ pohrebu.
3. Na pohrebisku sa nachádza studňa s úžitkovou vodou, ktorá je vybavená elektrickým
čerpacím zariadením.
4. Dom smútku pozostáva z obradnej miestnosti s katafalkom, z miestnosti s chladiacim
zariadením s kapacitou uloženia dvoch rakiev súčasne, z technickej miestnosti,
z miestnosti so šatňovým kútom, z toaliet. Dom smútku je napojený na obecný
vodovod.
5. Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov

Článok II
§4
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) viesť v zmysle § 17 ods. 4 zákona o pohrebníctve stanovenú evidenciu
pohrebiska, ktorá sa člení na evidenciu hrobových miest a evidenciu
prevádzkovania pohrebiska,
b) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak úmrtie je doložené:
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ostatkov,
c) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
d) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobových miest, evidovať a prijímať
platby za hrobové miesta,
e) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
f) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,

g) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo
nájomné zaplatené,
h) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve a ak
zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
tleciu dobu primerane predĺžiť,
i) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
j) vykonávať údržbu a čistenie chodníkov a komunikácií na pohrebisku,
k) spravovať a udržiavať objekty a oplotenie nachádzajúce sa na pohrebisku,
l) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku a vývoz odpadu z pohrebiska,
m) starať sa o poriadok v Dome smútku – pred uložením ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov umyť chladiace zariadenie a podlahu čistiacim
prostriedkom, 1x do mesiaca vykonať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom
SAVO alebo iným na to určeným prostriedkom,
n) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
o) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
p) umiestniť na informačných tabuliach pohrebiska cenník služieb,
q) označiť v evidencii všetky hroby číslami.
2. Vystavovanie ľudských pozostatkov nakazených nebezpečnou chorobou je v dome
smútku zakázané.
§5
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať
písomnú formu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať
skôr ako po uplynutí tlecej doby.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov. Za prenajatie miesta na pohrebisku je povinný nájomca platiť
prevádzkovateľovi pohrebiska nájomné podľa cenníka tohto prevádzkového poriadku.
Nájomné sa platí na 10 rokov vopred.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka.
Ak je týchto osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
4. Pri uplatňovaní práva na uzavretie nájomnej zmluvy, sa osoba blízka preukáže
úmrtným listom pôvodného nájomcu a predloží čestné prehlásenie, potvrdzujúce
zákonný nárok na uzavretie novej nájomnej zmluvy.
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 takomto zásahu je prevádzkovateľ povinný písomne informovať
nájomcu.
§6
Zrušenie hrobového miesta
1. Prevádzkovateľ pohrebiska môže zrušiť dlhodobo neudržiavané hrobové miesto
(neznámy hrob), na ktoré nebola uzatvorená nájomná zmluva z dôvodu, že
prevádzkovateľ nemá žiadne údaje o možnom nájomcovi.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 1, je povinný najmenej 6
mesiacov pred plánovaným zrušením neudržiavaného hrobového miesta, na ktoré
nebola uzatvorená nájomná zmluva, umiestniť na toto hrobové miesto viditeľný
oznam o jeho plánovanom zrušení.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vytvoriť fotodokumentáciu hrobových miest,
na ktoré vypovedal nájomnú zmluvu alebo ich plánuje zrušiť podľa odseku 1.

§7
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca je osoba, ktorej prevádzkovateľ pohrebiska na základe nájomnej zmluvy
prenechal na užívanie hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto čisté a upravené,
pomníky osádzať tak, aby neohrozovali návštevníkov alebo okolité hroby,
a) odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej,
b) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta,
c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona
o pohrebníctve.
3. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
4. Vykonávateľ stavebno-kamenárskych prác je povinný nepotrebné zvyšky kameňa a
ostatných materiálov používaných pri stavbe a údržbe hrobových miest vyviesť z
pohrebiska na vlastné náklady.

5. Nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobu/hrobky zodpovedajú možnosti
uložiť ďalšiu rakvu. Nájomca je povinný na svoje náklady demontovať tie časti
hrobky, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu
určenom prevádzkovateľom.
6. Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.
§8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
b) správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní
zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné
nosiče zvuku alebo obrazu, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné
látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.
c) dbať na poriadok, čistotu, starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia
verejnému záujmu.
2. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenie cintorína,
b) vodiť psov na pohrebisko,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d) fajčiť na pohrebisku a v dome smútku.
3. Návštevníci sú povinní kvety, vence a iný odpad odhadzovať len do kontajnerov na to
určených.
4. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ
pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.

Článok III
§9
Prístup pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko v obci Lubina je verejnosti prístupné nepretržite.

2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.

§ 10
Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením. Mŕtvi sa
ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu (napr. pri epidémii).
2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania
zosnulého, vysloveného za jeho života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu.
Urnu s popolom možno uložiť do hrobu alebo ju možno umiestniť aj pri náhrobku,
musí však byť uložená vo zvláštnej skrinke a pripevnená.

§ 11
Plán hrobových miest
Hrobové miesta sú zakreslené v pláne pohrebiska, ktorý je k dispozícii na Obecnom úrade v
Lubine a je zverejnený na informačnej tabuli hrobových miest na pohrebisku Lubina. Bližšie
informácie o hrobových miestach poskytuje prevádzkovateľ pohrebiska.

§ 12
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je 10 rokov.
§ 13
Evidencia pohrebiska
Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
vedie prevádzkovateľ pohrebiska písomnou formou.

Článok IV
§ 14
Stavebné práce na pohrebisku
1. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie,
demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka, hrobového rámu, prekrytia hrobu.
Nájomca hrobového miesta je povinný pred začatím výkonu stavebných prác podať
prevádzkovateľovi pohrebiska písomné ohlásenie stavebno-kamenárskych prác.

Tlačivo „Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na pohrebisku Lubina“ tvorí prílohu
tohto prevádzkového poriadku.
2. Pri vykonávaní stavebných prác je stavebník povinný dodržať tieto ustanovenia:
a) rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane obruby
jednohrob: maximálne 110 x 250 cm
dvojhrob: maximálne 210 x 250 cm
b) minimálna šírka medzi hrobmi 30 cm, maximálna 50 cm,
c) výška obruby hrobu nad zemou maximálne 50 cm,
d) predné a zadné hrany hrobového rámu budovať v jednej línii s hranami
susedných hrobov tvoriacich jeden rad,
e) nájomca hrobového miesta je povinný bezprostredne po ukončení stavebných
prác odstrániť z pohrebiska prebytočný stavebný materiál a odpad, vyčistiť
použité plochy,
f) ukladať demontované pomníky, obruby a ich súčasti na pohrebisku je prísne
zakázané.
§ 15
Nakladanie s odpadmi
1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad
z hrobových miest – ako zvyšky kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné
ozdobné predmety do zbernej nádoby (veľkoobjemový kontajner) na to určenej, ktorá
sa nachádza na pohrebisku a pravidelne, podľa potreby je vyprázdňovaná.
2. Nájomcovia a podnikateľské subjekty vykonávajúce kamenárske, rekonštrukčné a iné
údržbárske práce na hroboch, sú povinní stavebný odpad vyviesť z pohrebiska na
vlastné náklady.
3. Spaľovať odpad na pohrebisku je zakázané.
§ 16
Priebeh pohrebných obradov
1. Pohrebné obrady sa vykonávajú každý deň. Prenájom Domu smútku je spoplatňovaný
v zmysle platného cenníka, ktorý tvorí prílohu prevádzkového poriadku.
2. Obstarávateľ pohrebu sa musí dostaviť osobne do sídla prevádzkovateľa pohrebiska –
Obecný úrad v Lubine v takom časovom predstihu, aby dohodol rozsah
poskytovaných služieb v Dome smútku a na pohrebisku a uzatvoril nájomnú zmluvu.
3. Termíny obradov určuje prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s obstarávateľom
pohrebu. V prípade viacerých pohrebov v jeden deň má prednosť objednávateľ
pohrebu, ktorý zadal skôr objednávku.

§ 17
Pohrebná služba
1. Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu.
2. Pohrebnú službu si objednáva obstarávateľ pohrebu.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového
poriadku pohrebiska, dátum a čas pochovávania podľa dohody s obstarávateľom
pohrebu.

Článok V
§ 18
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Lubina schválený na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Lubine dňa 19.9.2007 uznesením č. 50/2007, Cenník schválený na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lubine uznesením č. 35/2008 zo dňa 5.11.2007
a VZN obce Lubina č. 21 o prevádzke domu smútku a poriadok pre cintorín schválené
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lubine dňa 6.8.2003.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lubine uznesením č. 90/2017 z
14.12.2017.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

_______________________
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce
Návrh VZN zverejnený: 29.11.2017
Prerokované: 14.12.2017
Vyvesené: 15.12.2017
Účinnosť: 1.1.2018

Príloha č. 1 k VZN obce Lubina č. 3/2017
CENNÍK SLUŽIEB

1.

Nájomné – jednohrob (10 rokov)

10 Eur

2.

Nájomné – dvojhrob (10 rokov)

20 Eur

3.

Nájomné – jednohrob prehĺbený (10 rokov)

10 Eur

4.

Nájomné – dvojhrob prehĺbený (10 rokov)

20 Eur

5.

Nájomné – trojhrob, štvorhrob a väčší hrob sa vypočíta ako násobok nájomného za
jednohrob

6.

Miesto pre uloženie urny v existujúcom hrobe

7.

Poplatok za prepožičanie Domu smútku

Bez poplatku
35 Eur

Poplatok za organizáciu a vykonanie občianskeho
obradu
20 Eur
10. Nájomné za hrobové miesto, kde je pochovaný mŕtvy, ktorý nemal trvalý pobyt
v obci Lubina sa zvyšuje o 100 %. Toto neplatí pre rodákov.
9.

Príloha č. 2 k VZN obce Lubina č. 3/2017

OBEC LUBINA
Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na pohrebisku Lubina
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 3/2017
Prevádzkového poriadku pohrebiska
Nájomca hrobového miesta _____________________________________
_____________________________________
Číslo hrobového miesta

_____________________________________

Popis prác ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Termín výkonu prác ____________________________________________
Vykonávateľ stavebno-kamenárskych prác (meno FO/PO, adresa, IČO)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Dátum ______________

Podpis _____________________

