Obec Trenčianska Teplá na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a § 6 ods. 1
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a § 18 ods. 2 zákona č.131 /2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej „zákon
o pohrebníctve“) vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Trenčianska Teplá
č. 2 /2016
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Trenčianska Teplá
Článok 1
Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku
1. Obec Trenčianska Teplá je prevádzkovateľom a správcom 4 pohrebísk:
a) v obci Trenčianska Teplá - starý cintorín, parcela č.3 k.ú. Trenčianska Teplá,
- nový cintorín, parcela č.4581 k.ú. Trenčianska Teplá,
b) v miestnej časti Dobrá, parcela č.3 k.ú. Dobrá,
c) v Prílese, parcela č.1938 k.ú. Trenčianska Teplá
a 2 domov smútku:
a) v Trenčianskej Teplej ,
b) v miestnej časti Dobrá.
Pohrebiská a domy smútku prevádzkuje Obec Trenčianska Teplá (ďalej ako
„prevádzkovateľ pohrebísk“) prostredníctvom správcov pohrebísk.
2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk a domov smútku:
Sídlo :

Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá
IČO :
00312045
DIČ :
2021080006
Číslo telefónu: 032/ 65 91 311
Odborný dohľad nad prevádzkovaním pohrebísk vykonáva podľa zmluvy zo dňa
16. 5. 2016:
Oprávnená osoba : Pavol Mikula, Pohrebná služba – Privat system 90
Sídlo :
Pod Brezinou 1, 911 01 Trenčín,
Prevádzka :
SNP 69/152, Trenčianske Teplice
IČO :
11751070

Článok 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby :
a) vykopanie a zasypanie hrobu,

1

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vykonanie exhumácie,
pochovávanie,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
správu a údržbu pohrebiska,
správu domu smútku,
správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávku úžitkovej vody.

Článok 3
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s objednávateľom
pohrebu.
2. Zabezpečuje úpravu a čistenie komunikácie a chodníkov na pohrebisku.
3. Zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta. Vysádza a udržiava dreviny na pohrebisku. V prípade potreby ich
spílenia, zabezpečí spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
4. Stará sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho
a spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať.
5. Upozorňuje nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska.
6. Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených.
7. Dodržiava základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pri
prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
8. Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky pohrebiska sú
povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa
správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám.
9. Vedie evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské pozostatky
sú v hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje
stanovené v § 17 zákona o pohrebníctve.
10. Po ukončení smútočného obradu zabezpečí dom smútku pred jeho poškodením,
odcudzením a zničením zariadenia domu smútku cudzou osobou.
11. Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na
pohrebisku sa uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce.
12. Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti domu smútku a na
pohrebisku a dbá na dodržiavanie dobrých mravov .
13. Zabezpečuje, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve.
14. Dodržiava dĺžku tlecej doby podľa § 19 odsek 3 zákona o pohrebníctve,
15. Je povinný umiestniť na oznamovacej tabuli pohrebiska cenník služieb.

Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
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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; nesmie byť vypovedaná skôr ako po
uplynutí tlecej doby, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy 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.
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 zmluvy možno uplatniť najneskôr
do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom
doterajšieho nájomcu.
6. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto v estetickom a vzhľadovom stave,
dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta .
7. Nájomca je ďalej povinný :
a) užívať prenajaté hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
b) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta,
c) písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov , ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie ( zmeny nájomcu, zmeny trvalého pobytu nájomcu),
d) dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej ( okrem
stavebného odpadu).
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí vyššie uvedené nedostatky v starostlivosti
o prepožičané miesto, písomne vyzve nájomcu, aby tieto nedostatky v lehote do 30 dní od
doručenia odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo hrozí iné
nebezpečenstvo z omeškania, zriaďovateľ urobí opatrenia na náklady nájomcu.
9. Ak nájomca zanedbáva prenajaté hrobové miesto a nedostatky sa opakujú, zriaďovateľ
pohrebiska je po troch písomných upozorneniach oprávnený prenájom hrobového miesta
s nájomcom zrušiť.
10. Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky a
vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
11. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na
vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri
stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať
u prevádzkovateľa povolenie na práce, s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce.
Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na
pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste.
Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť začatie a ukončenie prác.
12. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta
(zmenšovať z dvojhrobu na jednohrob).
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Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
2. Na pohrebisku je zakázané :
a) fajčiť,
b) požívať alkoholické nápoje a omamné látky,
c) vodiť psov a iné zvieratá,
d) jazdiť na motocykloch, bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách
a skateboardoch,
e) robiť hluk,
f) svojvoľne zasahovať do zariadení pohrebiska,
g) poškodzovať zeleň,
h) poškodzovať iné hroby a ich príslušenstvo, pomníky, pamätníky a pod.
3. Nepotrebné predmety a odpadky z hrobov sa môžu odhadzovať len do vyhradených nádob
umiestnených na pohrebisku.
4. Na pohrebisku ja zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
5. Deťom vo veku do 12 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej
osoby.
6. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
7. Vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami alebo s prívesnými vozíkmi možno len po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska po vyhradených komunikáciách.

Článok 6
Čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe :
a) od 01.04. do 02.11. denne od 7.00 do 20.00 hod.,
b) od 03.11. do 31.03. denne od 8.00 do 18.00 hod.

Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú do hrobových miest len s vedomím
prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa
môžu do toho istého hrobu uložiť, len ak sú splnené podmienky stanovené zákonom.
3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :
a) hĺbka
- 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 musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
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c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m,
e) rakva alebo viacero rakiev uložených do hrobky musia byť zabezpečené pred
únikom zápachu do okolia a musia byť vyrobené tak, aby chránili ľudské ostatky
pred hlodavcami.
f) vonkajšie rozmery hrobových miest:
- detský hrob 60 x 100 cm
- jednohrob 120 x 245 cm
- dvojhrob
210 x 245 cm
- hrobka
130 x 300 cm
- urna
100 x 100 cm
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v ods. 3 písm. c).
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Urny s popolom možno ukladať do urnových miest aj do existujúcich hrobov.
Prevádzkovateľovi pohrebiska je osoba, ktorá urnu ukladá, povinná oznámiť uloženie
urny s popolom na pohrebisku. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu o uložených
urnách s popolom.
Rakvu s telesnými pozostatkami alebo urnu s popolom možno uložiť do existujúceho
hrobu len so súhlasom nájomcu.
Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je drevený kríž,
ktorý zabezpečí oprávnená osoba zabezpečujúca pohreb zosnulého. Na kríži musí byť
uvedené meno a priezvisko zomrelého príp. len priezvisko rodiny.

Článok 8
Evidencia pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu a plán hrobových miest v elektronickej forme.
Evidencia pohrebiska sa člení na :
1. evidenciu hrobových miest , ktorá obsahuje :
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby , ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo 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 trvalého pobytu , ak je nájomcom fyzická osoba alebo
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 obsahuje údaje o :
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania , ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
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Článok 9
Dĺžka tlecej doby a exhumácia ľudských ostatkov
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Tlecia doba
je 10 rokov.
2. 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.
3. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa
primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.
4. 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,
c) žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
5. Táto žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) vyjadrenie 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.
6. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
7. Vykonávanie exhumácie zabezpečuje zmluvná pohrebná služba, ktorá je zodpovedná za
dôstojné manipulovanie s ľudskými ostatkami.

Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery.
2. Odpad (zvyšky kvetinovej výzdoby, lístie, tráva, svietniky a iné ozdobné predmety), ktorý
vzniká pri údržbe hrobového miesta, je nájomca hrobového miesta a tiež návštevník
pohrebiska povinný umiestniť do kontajnerov. Toto sa netýka stavebného odpadu a
prebytočnej zeminy, ktoré sú povinní zlikvidovať mimo pohrebiska.
3. Každý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce je povinný nepotrebné
zvyšky materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov vyviezť z pohrebiska na
vlastné náklady.
4. Po naplnení kontajnerov prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí ich vývoz na určenú
skládku.
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Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 ods. 2 a 3 zákona o
pohrebníctve a v rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Správca pohrebiska vykonáva dohľad nad prevádzkovateľom pohrebnej služby:
a) odovzdáva a preberá priestory domu smútku,
b) pri výkone miestnej prepravy, prenose rakvy a pochovaní.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
4. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách a len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 12
Cenník služieb
1. Cena nájomného za užívanie hrobového miesta je stanovená nasledovne :
Druh hrobu
jednohrob
dvojhrob
detský hrob
urna
hrobka

Doba nájmu
10 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov

Výška nájmu
10€
20€
5€
5€
35€

2. Prevádzkovateľ pohrebiska ďalej účtuje za :
a) prepožičanie domu smútku k smútočnému obradu
10,00 €,
b) použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku za každý aj začatý deň
5,00 €,
c) dohľad na úpravy hrobu (poplatok za použitie veľkoobjemových
kontajnerov, vody a verejného priestranstva pri vykonávaní prác)
dodávateľovi stavebných prác podľa čl. 14 Smernice starostu obce č. 2/2015
poplatok vo výške
7,00 €.

Článok 13
Prevádzkovanie domu smútku
1. Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečuje správu domu smútku a funkčnosť
chladiaceho zariadenia.
2 Dom smútku v Trenčianskej Teplej má chladiace zariadenie, do ktorého možno uložiť
dve rakvy a Dom smútku v miestnej časti Dobrá má chladiace zariadenie na uloženie
jednej rakvy.
3. Dom smútku slúži na :

7

a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení do času pochovania .
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
4. Dom smútku sa otvára pre pozostalých 1 hodinu pred začatím smútočného obradu
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
5. Údržbu domu smútku zabezpečuje prevádzkovateľ domu smútku.
6. Dom smútku v Trenčianskej Teplej slúži aj pre uloženie ľudských pozostatkov
v chladiacom zariadení do času prevozu na pohrebisko v Prílese.

Článok 14
Kontrola prevádzkového poriadku a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú :
a) správcovia pohrebísk,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí,
c) hlavný kontrolór obce,
d) starosta obce.
2. Skutkové podstaty priestupkov na úseku pohrebníctva sú uvedené v § 32 odseku l písm. a)
až i) zákona o pohrebníctve. Za tieto priestupky možno uložiť v priestupkovom konaní
pokutu do 663 eur a v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 66 eur. Pri
ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania.
3. Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá
prevádzkovateľ pohrebiska.

Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok platí pre pohrebiská:
a) Trenčianska Teplá - starý cintorín
b) Trenčianska Teplá - nový cintorín
c) Trenčianska Teplá - m.č. Dobrá
d) Trenčianska Teplá - Príles
2. Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej schválilo toto VZN dňa 22. 6. 2016
a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Trenčianska
Teplá.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť Prevádzkových poriadkov
pohrebísk Obce Trenčianska Teplá, miestnej časti Dobrá a Príles zo dňa 14. 12. 2011.

Ing. Milan Berec
starosta obce
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 23. 6. 2016
Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 8. 7. 2016
Účinné od: 8. 7. 2016
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