Prevádzkový poriadok pohrebiska v Trenčianskej Teplej.
(ďalej len prevádzkový poriadok)

Identifikačné údaje
1. Zriaďovateľ pohrebiska:
Štatutárny zástupca:
Miesto pohrebiska:

Obec Trenčianska Teplá
Ing. Milan Berec, starosta obce
Starý cintorín, parcela č.3 v k. ú. Trenčianska Teplá
Nový cintorín, parcela č. 4581 v k. ú Trenčianska Teplá

2. Prevádzkovateľ pohrebiska:
Obec Trenčianska Teplá( ďalej len prevádzkovateľ")
Adresa:
Obecný úrad, M.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO:
312 045
Štatutárny zástupca:
Ing. Milan Berec, starosta obce
Kontakt:
032 6591241
Oprávnená osoba:
Július Lukáč
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydané
podľa § 8 odst. 1 Zák. č. 386/1997 z.Z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení
zákona č. 70/1997 Z.z. v žnem zákona č. 567/2001 Z.z.
čís. 3891/2006 TN , zo dňa 23.6.2006, Vydané Akadémiou
vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava.
Kontakt:
0907 230 278
3. Zmluvný prevádzkovateľ:
Sídlo:
Obchodné meno:
IČO:
Názov spoločnosti:
Oprávnená osoba:

Kontakt:

Pavol Mikula (ďalej len „zmluvný prevádzkovateľ")
Pod Brezinou 1,911 01 Trenčín
Pavol Mikula
11 751070
Prevádzkovanie pohrebnej služby
Prevádzkovanie pohrebiska
Pavol Mikula
Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky: Vydané Krajským
úradom v Trenčíne pod č. 241 zo dňa 20.7.2006 podľa § 22 ods. 1
(písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č.
284/2002 Z. z.
0905 568 065

Prílohy prevádzkového poriadku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Situačný plán pohrebiska cintorín, Trenčianska Teplá
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska
Technická dokumentácia Domu smútku Trenčianska Teplá
Zmluva o odbornom dohľade nad prevádzkovaním pohrebiska
Cenník poplatkov
List vlastníctva
Zmluva o likvidácii odpadu
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Prevádzkový poriadok bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne
dňa:

Článok 1
Úvodné
ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulým a spoločenské postavenie cintorínov ako verejných, zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, prikazujú, aby cintoríny
boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom.
Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko v Obci Trenčianska Teplá (ďalej len
pohrebisko).
Na účely tohto prevádzkového poriadku:
a) obstarávateľom pohrebu je osoba, ktorá obstaráva pohreb zosnulého (ďalej
„obstarávate!"')
b) nájomcom pohrebného miesta je osoba, ktorej bolo prenajaté hrobové miesto (ďalej
„nájomca").

Článok 2
Rozsah služieb poskytovaných na
pohrebisku
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
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A) Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
1. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním bude vykonávať zmluvný prevádzkovateľ alebo
iná pohrebná služba.
2. Vykopaný hrob musí spĺňať tieto požiadavky:
- Pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov:
a) dĺžka hrobu 210 cm, šírka hrobu 80 cm, hĺbka hrobu najmenej 160 cm, na uloženie
telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve. Ak má rakva nadmernú veľkosť,
výkope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
b) hĺbka hrobu 200 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky ďalšieho
zomretého nad úroveň naposledy pochovaných ľudských pozostatkov (pozri ČI. 2, bod
D) ods. 4).
Pre miesto na uloženie urny: dĺžka hrobu 50 cm, šírka hrobu 50 cm.
Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou
vo výške najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu
Dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody.
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm.
3. Výkopové práce súvisiace s exhumáciou bude vykonávať zmluvný prevádzkovateľ alebo iná
pohrebná služba.

B) Pochovávanie
1. Zmluvný prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí, vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho
alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov -túto činnosť vykonáva pohrebná služba.
b) ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, zmluvný
prevádzkovateľ pochová ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v
trestnom konám.
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého prístupu a umožniť účasť cirkví a iných osôb
podľa želania obstarávateľa pohrebu.
2. Zmluvný prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude brániť vstupu do objektu pohrebiska a
vykonaniu činností súvisiacich s pohrebom inému prevádzkovateľovi pohrebnej služby (ďalej
len „iná pohrebná služba") podľa želania pozostalých.
3. Dočasné uloženie mŕtveho:
a) mŕtvi sa dočasne ukladajú v Dome smútku, ktorý sa nachádza na tomto pohrebisku.
Prepravu zomrelých v obvode obecných pohrebísk zabezpečuje zmluvný prevádzkovateľ
alebo iná pohrebná služba podľa želania pozostalých.
b) DOM SMÚTKU sa nachádza na cintoríne, ktorý je umiestnený na južnom okraji
intravilánu obce. Je napojený na rozvod elektrickej energie.V objekte sa nachádza, vstupný
priestor (15,5 m2), chór (15,5 m2), obradná miestnosť ( 45,6m2), kancelária správcu (8,8 m2),
miestnosť s chladiacim zariadením + chodba (20,1 m2), priestor na odkladanie záhradného
náradia (2,8m2). Odvodnenie striech je prevedené do okolitého terénu. Vykurovanie objektu
nie je zabezpečené.
c) CHLADIACE ZARIADENIE pozostáva z dvoch na a sebe uložených boxov, typ
CHZDS-87, výrobca HM Nové Zámky, výr. č. 152, rok výroby 1989, kondenz. jednotka
KJ 19-7, použ. chladivo: CF2C12, men. nap. 220 V, 50 Hz, celk. príkon 440 W, hmotnosť 530
kg, hrubý objem 2,2 m3.Mechanická očista je vykonávaná saponátmi (Jar, Pur), tekutými
práškami (Cif, Ata), čistiacimi prípravkami (Fixinela, Domestos). Dezinfekcia je vykonávaná
dezinfekčnými prostriedkami (Savo, Chlorsamín B).
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C) Vykonanie exhumácie
1. 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 alebo
ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
2. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
3. Po uplynutí tlecej doby môže byť vykonaná exhumácia na základe písomnej žiadosti
pozostalého, ktorá musí obsahovať:
a) posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené.

D) Ukladanie ľudských pozostatkov a ostatkov do hrobu a hrobky
1.
2.
3.
4.

Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Tlecia doba pohrebiska je 10 rokov.
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 rakvou bude najmenej 1 meter.
5. Do hrobky možno uložiť aj viacero rakiev s pozostatkami.
6. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby ochránila pozostatky pred hlodavcami.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a zmluvného prevádzkovateľa
a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
A) Správa a údržba pohrebiska
1. Prevádzkovateľ a zmluvný prevádzkovateľ sú povinní:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
b) viesť evidenciu pohrebiska
c) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺži a na účel si vyžiadať posudok regionálneho úradu verejného
zdravotníctva s tým, že na základe posudku prevádzkovateľ následne upraví prevádzkový
poriadok.
2. Prevádzkovateľ vykonáva:
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
b) vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku
c) zriaďuje miesta na hroby alebo na hrobky (ďalej len „hrobové miesta")
d) vedie evidenciu hrobových miest
e) správu a údržbu pohrebiska
f) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
g) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
h) pochovávanie
i) vykonanie exhumácie
j) počet zamestnancov – 3
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Zmluvný prevádzkovateľ spravuje a prevádzkuje pohrebisko na základe Zmluvy o odbornom
dohľade nad prevádzkovaním pohrebísk v Obci Trenčianska Teplá uzatvorenej podľa § 269 odst. 2
Obchodného zákonníka, po preukázaní živnostenského oprávnenia a odbornej spôsobilosti zo dňa
21.1.2008 číslo 129/2008.
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme je zakázané povoľovať
stavebnú činnosť.
B) Zriaďovanie hrobov, náhrobkov a hrobiek
1.

Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov alebo na úpravu už jestvujúcich hrobov na
pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa. Akékoľvek práce sa môžu začať len po
predchádzajúcom dohovore s prevádzkovateľom.
2. Pri zriaďovaní hrobu, náhrobku, hrobky, rámu hrobu alebo pri ich úpravách je zriaďovateľ
povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa s tým, že :
- Základy stavby musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované
so zreteľom na únosnosť pôdy,
- Plocha na stavbu hrobu musí byť v rozmeroch (d x š):
a) pri jednohrobe
230 x 100 cm
b) pri dvojhrobe
240 x 210 cm
c) pri hrobke
250 x 120 cm
d) pri urnovom hrobe
50 x 50 cm
Uličky medzi hrobmi/hrobkami musia byť najmenej 30cm Pri svahovitom teréne
musí byť hrob a jeho príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
3. Po skončení stavby (prác) je stavebník povinný na svoje vlastné náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa odpratávať alebo odstraňovať vybudované
stavby.
5. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené vyvážať z pohrebiska časti
náhrobkov.
6. Kamenárske firmy sú povinné pred začatím stavby hrobu, hrobky atď. požiadať
prevádzkovateľa o povolenie na jeho výstavbu.
C) Údržba pohrebiska
1. Prevádzkovateľ vykonáva tieto činnosti súvisiace s údržbou pohrebiska:
a) zabezpečuje vývoz odpadu z pohrebiska prostredníctvom vývozcu komunálneho odpadu v
zmysle platnej zmluvy,
b) značí hrobové miesta číslom podľa situačného plánu,
c) kontroluje vykonávanie povinnej dezinfekcie chladiacich boxov,
d) udržiava Dom smútku v prevádzkyschopnom stave (upratovanie, celková údržba vrátane
odstraňovania menších porúch atď. prostredníctvom zamestnancov obce),
e) stará sa o vonkajší vzhľad cintorína - údržba zelene nachádzajúcej sa na pohrebisku
vrátane jej pravidelnej údržby a kosby, úprava cestičiek a chodníkov, dbá o čistotu a
estetický vzhľad celého komplexu pohrebiska, ktoré vykonávajú zamestnanci obce,
f) stará sa o oplotenie pohrebiska,
g) vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu komunikácií na pohrebisku.
2. Zmluvný prevádzkovateľ vykonáva nasledujúce činnosti pri údržbe pohrebiska:
a) vykonáva povinnú dezinfekciu chladiacich boxov v Dome smútku po každom uložení
ľudských pozostatkov a vedie písomnú evidenciu o vykonávaní tejto činnosti.
D) Vedenie evidencie hrobových miest
1.

Prevádzkovateľ vedie evidenciu hrobových miest v elektronickej aj písomnej (hrobové knihy)
forme.
2. Elektronická evidencia hrobových miest obsahuje:
a) číslo hrobu, lokalizácia hrobu (cintorín, sekcia, rad), druh hrobu
(jednohrob/dvojhrob/viachrob/detský hrob/hrobka/)
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b) osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
(meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, dátum
pochovania, tlecia doba, hĺbka pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy,
ktorého pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou
chorobou ),
c) osobné údaje nájomcu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa miesta trvalého pobytu ak
ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o
právnickú osobu),
d) nájomnú zmluvu ktorá obsahuje:
- dátum úhrady poplatku za nájom hrobového miesta a dátum, dokedy je nájom
zaplatený,
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy,
- číslo nájomnej zmluvy,

E) Vedie grafickú evidenciu hrobových miest
Grafická evidencia hrobových miest pohrebiska obsahuje:
1. grafický náčrt celého pohrebiska
2. nákres všetkých:
a) stavieb: Dom smútku
b) prenajatých a voľných hrobových miest: urna, hrobka/hrob s vyznačením stavebných
úprav: s obrubou/bez obruby, s poklopom, náhrobným kameňom, epitafnou doskou,
bez úprav, zanedbaný atď.
c) kríkov a stromovej zelene
3. vodných zdrojov
4. informačných tabúľ
5. miest na ukladanie komunálneho a biologického odpadu.

Článok 4
Prenájom hrobového miesta
A) Podmienky nájmu hrobového miesta
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto zmluvne na dobu neurčitú, zmluva nesmie byť
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby.
O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi
rovnopis nájomnej zmluvy.
Ak sa pomery na pohrebiskách v Trenčianskej Teplej zmenia, musí o tom včas upovedomiť
pozostalých, ktorým doteraz bolo hrobové miesto prenajaté a nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ j e povinný písomne informovať nájomcu o:
a) skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené,
b) dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto
informáciu zverejní na mieste obvyklom na pohrebisku.
Prevádzkovateľ nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v
dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.
Prevádzkovateľ zabezpečí situačný plán hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových
miest. Tento situačný plán je verejne dostupný v Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej.
Výška poplatkov za prenajatie hrobového miesta na pohrebisku sa určuje podľa cenníka, ktorý
tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.
Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom
prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým.
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9.

Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:
a) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,
b) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
c) súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,
d) súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
10. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným
pomníkom alebo epitafhou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafhú dosku
a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
11. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafhá doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.

B) Prevod nájomného práva k hrobovému miestu
1. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca
v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody - čestného prehlásenia, po jeho podpísaní
pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie čestného prehlásenia predloží nájomca
prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.
2. Na základe čestného prehlásenia vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi nájomnú zmluvu.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia: ak je dedičov
viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
C) Výpoveď nájomnej zmluvy
1.

Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu
dobu
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca po prvom upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta
d) na žiadosť nájomcu
2. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď
doručiť najmenej 6 mesiacov pred dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie
lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
3. Po uplynutí výpovednej lehoty zmluvy o nájme hrobového miesta z dôvodu, že nájomca ani po
upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, prevádzkovateľ môže predať
pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie na dražbe.
4. Výpovedná lehota uplynie:
a) 3 roky odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné za hrobové miesto.
Článok 5
Údržba hrobového miesta
A) Povinnosti vyplývajúce z nájmu hrobového miesta
1. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
2. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto
prevádzkového poriadku.
3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
4. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave, musí byť najmä pokosené,
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali
iných návštevníkov.
5. Zmluvný prevádzkovateľ a prevádzkovateľ sú oprávnení zvädnuté alebo ináč znehodnotené
kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby odstrániť z jednotlivých hrobových miest.
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6. Všetky stavebné práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len na základe
písomného súhlasu prevádzkovateľa.
7. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca
sám.
8. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a
ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné
náklady. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku. Po skončení prác na
úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia
hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
9. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie
evidenciu.
10. Na osadenie nového pomníka potrebuje nájomca písomný súhlas prevádzkovateľa.
11. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím
prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zmluvný prevádzkovateľ.
12. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy,
kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
B) Značenie hrobového miesta
1. Základným označením hrobu, po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž,
ktorý zabezpečí obstarávateľ pohrebu a tento sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta
bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobom mieste uložené,
b) dátum narodenia,
c) dátum úmrtia.
2. Hrobové miesto pre potreby evidencie prevádzkovateľa je označené farbou na zadnej
časti pomníka.
Článok 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislostí s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti miesta
A) Správanie sa na pohrebisku
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim pre pietne miesta,
zdržať sa konania, ktorým by rušili dôstojnosť obradov pri pochovávam alebo ktoré by urážalo
pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo
vyhradených miest, zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné
prostriedky, poškodzovať hroby a ich príslušenstvo ako i ostatné zariadenia pohrebiska.
Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
Do areálu pohrebiska je zakázané vodiť zvieratá.
Odpad je možné odkladať len na miestach alebo do nádob určených správcom.
V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch a
kolieskových korčuliach.
Vstupovať do objektu pohrebiska motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami s výnimkou bicyklov a invalidných vozíkov, je povolený len so súhlasom
prevádzkovateľa iba po vyhradených komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, hrobových obrúb
a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkovi a iným vlastníkom, sú vodiči motorových
vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu
úložných priestorov motorových vozidiel.
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7. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak
nedodržiavajú prevádzkový poriadok.
8. Každý vjazd motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade
s vydaným povolením.
9. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
10. Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej doby opustiť.
11. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a domový odpad.
12. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenia iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
13. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
14. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je
povolené obmedzovať ich priechodnosť.
B) Návštevy pohrebiska verejnosťou
1. Pohrebisko j e verejne prístupné:
a) január, február, november, december od 7,00 hod. - 17,00 hod.
b) od 25. októbra do 8. novembra od 7,00 hod. - do 21,00 hod.
c) marec až október od 7,00 hod. - 20,00 hod.
2. Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.
3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej
doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez
osobitného upozornenia prevádzkovateľom.

Článok 7
Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov
A) Do hrobu a hrobky
1.
2.
3.
4.
5.

Miesto uloženia ľudských ostatkov a ostatkov má právo vybrať a označiť obstarávateľ pohrebu
so súhlasom prevádzkovateľa.
Pozostatky musia byť pochované spravidla do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48
hodín od úmrtia.
Pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia.
V prípade, že od doby zistenia úmrtia lekárom do doby pochovania pozostatkov má uplynúť
viac než 14 dní, resp. vyžaduje to stav pozostatkov, musia byť pozostatky uložené v
chladiacom zariadení, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako - 10° C.
Spopolnené pozostatky môžu byť uložené už do existujúceho hrobu.
B) Ukladanie spopolnených pozostatkov
1. Spopolnením je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
2. Spopolnené pozostatky (popol) sa ukladajú podľa vôle zosnulého alebo podľa
želania obstarávateľa v urne.
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Článok 8
Popis pohrebiska
A) Plán miest na pochovávanie
1. Pohrebisko sa nachádza na južnom okraji intravilánu obce Trenčianska Teplá, kde je 1436
hrobových miest.

Článok 9
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad pochádzajúci z čistenia a výzdoby hrobového miesta je nájomca povinný ukladať do
veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený pred vstupnou bránou pohrebiska.
Vývoz zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vhadzovať: zvyšky plastovej a textilnej
kvetinovej výzdoby, nádoby od sviečok, poškodené ozdobné predmety.
3. Biologický odpad z hrobov a údržby zelene na pohrebiskách (tráva, konáre, lístie) sa odkladá
do kontajnera, ktorého pristavenie a vývoz zabezpečuje prevádzkovateľ.
4. Náklady na vývoz odpadu znáša prevádzkovateľ.
Článok 10
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len prevádzkovateľ. Pohrebisko možno zrušiť 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. Pochovávanie môže zakázať príslušný orgán štátnej správy z dôvodu verejného
záujmu.

Článok 11
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto poriadku je priestupkom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnení. Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku
právnickou osobou možno uložiť pokutu do 200 000 Sk podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v žnem neskorších predpisov.
Článok 12
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie,
b) porušuje zákaz pri zaobchádzam s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
vyplývajúcich z § 3 ods. 3 zák. č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve,
c) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu
prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória alebo prevádzkovateľa
pohrebiska.
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Za priestupok podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.
Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Pokuty sú príjmom štátu.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1.

Tento prevádzkový poriadok bol schválený .

Prevádzkový poriadok vypracovala Eva Malová
Dňa 12.3.2008

Ing. Milan Berec
starosta obce
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ZMLUVA
o odbornom dohľade nad prevádzkovaním pohrebísk v Obci Trenčianska Teplá uzatvorená
podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Štatutárny zástupca :

Obec Trenčianska Teplá
ul. M.R.Štefánika
376/30 914 01
Trenčianska Teplá
Ing. Milan BEREC - starosta obce

IČO:
DIČ:

00 312 045
202 108 0006

Poskytovateľ:

Pavol Mikula
Pohrebná služba Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 2
914 51 Trenčianske Teplice

IČO:
DIČ:

11751 070
103 275 085
ČI. I
Predmet
zmluvy

1. 1 Poskytovateľ bude vykonávať pre objednávateľa odborný dohľad nad prevádzkovaním
pohrebísk v Obci Trenčianska Teplá.
1. 2 Miestom výkonu odborného dohľadu sú cintoríny - a to pohrebisko v Trenčianskej Teplej (
starý
a nový cintorín ) pohrebisko v Prílese a pohrebisko v m. č. Dobrá.
ČI. II
Práva a povinnosti
objednávateľa
2. 1 Objednávateľ má právo na kvalitné plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre poskytovateľa
podľa
článku 1.
2. 2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvárať podmienky a spolusúčinnosť poskytovateľovi na realizáciu
odbornej pomoci pri dohľade nad prevádzkovaním pohrebísk ako i sprístupnenie všetkých priestorov
určených k výkonu odborného dohľadu t. j. cintoríny a domy smútku.
2. 3 Objednávateľ sa zaväzuje na dohodnutých plochách a priestoroch ( vývesky obce, vývesky
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na cintorínoch ) propagovať obchodné meno a podnikateľskú činnosť poskytovateľa.
-2-

Čl. III
Práva a povinnosti
poskytovateľa
3.1 Poskytovateľ bude vykonávať odborný dohľad osobne na základe „osvedčenia o vykonaní
kvalifikačnej skúšky podľa § 22 ods. 1 písm. e" zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
a v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z § 28 o pohrebníctve.
3. 2 Poskytovateľ po odbornej stránke usmerňuje činnosť správcov cintorínov a zamestnancov obce
zodpovedných za činnosť na cintorínoch.
ČI. IV
Platobné
podmienky
4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odborný dohľad bezodplatne pri plnení bodu 2.3 článku II.
objednávateľom.

ČI. V
Záverečné
ustanovenia

5. 1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5. 2 Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť písomnou formou a ich platnosť je
podmienená
súhlasom oboch strán.
5. 3 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každého účastníka zmluvy po jednom
vyhotovení.
5. 4 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej vôle ju
podpisujú.
5. 5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy.

V Trenčianskej Teplej 21. januára
2008 Č. p. 129/2008

poskytovateľ

objednávateľ
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajský úrad v Trenčíne
Číslo: 241

O S V E D Č E N I E
o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
zákona č. 279/2001 Z.z. a zákona č. 284/2002 Z.z.

Meno a priezvisko

: Pavol MIKULA

Rodné číslo

: 560421/7388

Adresa trvalého pobytu

- : Pod Brezinou 1, 911 OJ Trenčín

vykonal(a) dňa 19. júla 2006 kvalifikačnú skúšku podľa § 22 ods. 1 písm.
e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v žnem zákona č. 279/2001 Z.z. a zákona č. 284/2002 Z.z. a
je odborne spôsobilý(á) na vykonávanie živnosti
prevádzkovanie pohrebnej služby
prevádzkovanie pohrebiska

V Trenčíne dňa 20. júla 2006
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Cenník služieb

Pohrebisko Trenčianska Teplá
Nájomné za hrobové miesto na pohrebisku na 10 rokov.................300,- Sk

( 9,96 € )

Predĺženie nájomného za hrobové miesto na 10 rokov .............. 300,-Sk ( 9,96 € )
Nájomné za hrobku .....................................................................1.000,-Sk ( 33,19 € )
Predĺženie nájomného za hrobku na 10 rokov ...... ......................1.000,-Sk ( 33,19 € )
Za používanie domu smútku ............................................................500 ,-Sk ( 16,59 € )
K K 1 € = 30,1260
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Cenník služieb

Pohrebisko Trenčianska Teplá miestna časť Dobrá:
Nájomné na miesta na pohrebisku na 10 rokov .......................... 300,-Sk
Predĺženie nájomného na 10 rokov ............................................. 300,-Sk
Nájomné na postavenie hrobky .................................................1.000,-Sk
Predĺženie nájomného na 10 rokov ........................................... 1.000,-Sk
Za používanie domu smútku ..........................................................500,-Sk
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Cenník služieb
Pohrebisko Trenčianska Teplá - Príles:
Nájomné na miesta na pohrebisku na 10 rokov .......................... 300,-Sk
Predĺženie nájomného na 10 rokov ............................................. 300,-Sk
Nájomné na postavenie hrobky .................................................1.000,-Sk
Predĺženie nájomného na 10 rokov ........................................... 1.000,-Sk
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