Všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Zatín
č. 4/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Zatín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebísk na území obce Zatín.
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1.Verejné pohrebisko v obce Zatín je zriadené v súlade s § 15 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Zriaďovateľ: Obec Zatín
Prevádzkovateľ: Obec Zatín
Sídlo: Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
IČO: 00332151
2.Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov,
obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
3.Prevádzkovanie pohrebiska vykonáva prostredníctvom zamestnanca obce Zatín, ktorý má odbornú
spôsobilosť v súlade s ust. § 26 ods. 1 zákona pohrebníctve.
4.Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko obce Zatín, ulica Cintorínska nachádzajúce sa v
katastrálnom území Zatín. Súčasťou pohrebiska je aj Dom smútku.
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
- rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku;
- povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebných na zabezpečenie
prevádzky pohrebiska;
- povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta;
- povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním
dôstojnosti tohto miesta;
- čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti;
- spôsob ukladania ľudských pozostatkov, plán hrobových miest;
- dĺžku tlecej doby;
- spôsob vedenia evidencie pohrebiska;
- spôsob nakladania s odpadmi;
- podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko;
- cenník služieb.

Čl.2
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN:
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo;
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky o pochovaní;
c) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu
smrti po pochovanie;
d) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku alebo
uloženie urny s popolom na pohrebisku;
e) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú;
f) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom;
g) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu;
h) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb;
i) pohrebisko je cintorín, kolumbárium;
j) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených
uzavretých miest na uloženie urny s popolom;
k) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme;
l) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami
alebo ľudskými ostatkami do zeme;
m) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba;
n) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s
ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej
rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve;
o) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva
zeminou;
p) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované;
q) prenajímateľ hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebiska;
r) nájomca je osoba , ktorá má s prevádzkovateľom uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Čl.3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách
1. K zabezpečeniu prevádzky pohrebiska je zriadená funkcia správcu pohrebiska, ktorý má odbornú
spôsobilosť v súlade s ust. § 26 ods. 1 zákona pohrebníctve. Ten vykonáva najmä:
a) vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska;
b) správu a údržbu pohrebiska a Domu smútku v Zatíne;
c) zabezpečenie údržby cintorínskej zelene (kosenie, hrabanie, orez stromov a kríkov, výsadba nových
stromov a kríkov);

d) zabezpečenie údržby vodovodov, prístupových ciest a chodníkov a v zimnom období odpratávanie
snehu a posyp komunikácií;
e) zabezpečenie odvozu odpadu v areáloch cintorínov na jedno miesto (3 ks 1100 l kontajnery)
f) zabezpečenie odvozu odpadu z areálov cintorínov;
g) zabezpečenie úrovne obradu zo strany personálu tak, aby dôstojnosť obradov zodpovedala
všeobecne uznávaným spoločenským normám.
2. Ďalej pre prevádzkovateľ povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, 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;
b) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.;
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkvi
a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa;
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.;
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z.;
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.;
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z.z.;
h) prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Podmienky nájmu upraví samostatná nájomná zmluva
podľa článku 4 tohto VZN;
i) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené;
j) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z.z.;
k) stavebné a kamenárske práce povoľovať nájomcovi písomne s vytýčením hrobového miesta na
predpísanom tlačive (príloha č. 2 k VZN);
l) zhotoviteľovi stavebných a kamenárskych prác povoliť prácu, iba ak sa preukáže písomným
súhlasom od nájomcu (príloha č. 3 k VZN);
m) dbať o zlikvidovanie odpadu zhotoviteľom po vyhotovení stavby alebo jej úprave;
n) starať sa o funkčnosť zariadení v dome smútku a zabezpečovať ich bežnú údržbu a dodržiavať
režim dezinfekcie v priestoroch domu;
o) zabezpečovať údržbu chladiacich boxov, ozvučenia a dekorácií;
p) umožniť oprávneným osobám exhumáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
q) udržiavať priestory a okolie domu smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim údržby a čistoty
a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné
priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, predmety sa udržiavajú v
dôkladnom poriadku a čistote.
Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení. Pri
dekontaminácii povrchov sa zachováva:
- jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom
(používa sa pri plochách, ktoré nie sú veľmi znečistené), alebo

- dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov
v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s
prípravkami s dezinfekčným účinkom (používa sa pri plochách veľmi znečistených).
Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
- musí sa vykonať dôkladné odstránenie mechanických nečistôt, pri dezinfekcii sa musí dodržať
správna koncentrácia dezinfekčného prostriedku;
- dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím;
- musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia.
Prípravky používané na:
- mechanickú očistu napr.: Jar, Pur, tekuté prášky Cif
- dezinfekciu napr.: SAVO (5%,30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Forten rapid (0,5%, 1 hod.),
Domestos
- prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO ( 3%, 30 min.), 5P (2,5%,
2hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.)
Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: podľa potreby;
- chladiaceho zariadenia : v prípade kontaminácie po vyskladnení a podľa potreby.
Zamestnanci podľa druhu vykonávanej činnosti používajú osobné ochranné pracovné pomôcky
(gumené rukavice a gumený plášť). Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor v budove
domu smútku, dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
- pravidelné umývanie rúk (tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom)
- pri koncentrácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s
baktericídnym účinkom.
Čl.4
Nájomná zmluva
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy v zmysle zákona o pohrebníctve.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Zmluva o nájme
hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej
doby určenej na pohrebisko.
3. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť po uložení ľudských pozostatkov do hrobu
na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
4. Prideľovanie určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa
pohrebiska.

5. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom nájomcu.
6. 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.
Čl.5
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 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.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c)
tohto článku, 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.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c)
tohto článku 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 odstráni prevádzkovateľ pohrebiska. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu
považuje sa za opustenú vec.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c)
tohto článku 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.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Čl.6
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta;
b) užívať hrobové miesto podľa zmluvy o nájme hrobového miesta;
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady;
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie
evidencie hrobových miest;
e) udržiavať poriadok na pohrebisku, odstraňovať zvädnutú alebo inak znehodnotenú výzdobu
hrobového miesta, 0,3 m chodníka pri hrobovom mieste musí byť pokosené, odburinené , očistené
od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo
okolité hroby;
f) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.
2. Nájomca môže na prenajatom hrobovom mieste v cintoríne vysádzať stromy a kríky nízkeho
vzrastu – „maximálna výška 150 cm a priemer max. 60 cm“ a vykonávať sadové úpravy len po
predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa a na mieste ním určenom.
3. Nájomca je povinný pri odstraňovaní odpadov tento ukladať do zberných nádob na to určených,
ktorých rozmiestnenie na pohrebisku je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Nájomca hrobového miesta zodpovedá za dodržiavanie umiestnenia a rozmerov hrobových miest
podľa čl. 11 tohto VZN.
Čl.7
Stromy, kríky, lavičky
1. O výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje obec Zatín resp. príslušný orgán ochrany štátnej
správy ochrany prírody a krajiny v zmysle platných predpisov. Náklady spojené s výrubom stromu
znáša žiadateľ .
2. Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto lavičky môžu všetci návštevníci
cintorínov.
Čl.8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa na
cintoríne, v dome smútku zakazuje:

a) správať sa hlučne a nedôstojne;
b) fajčiť , požívať alkoholické nápoje, psychotropné a iné omamné látky, vodiť psov na, robiť púšťať
prenosné nosiče zvuku, telefonovať počas obradu, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň,
páliť trávu alebo odpad, počas pohrebného obradu stáť na hroboch;
c) odhadzovať odpadky mimo miest na to určených;
d) jazdiť na bicykloch, mopedoch.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní opustiť pohrebisko po uplynutí doby prístupnosti pre verejnosť,
ktorá je stanovený v čl. 9 tohto VZN.
Čl.9
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti :
- letné obdobie od 01.05. do 03.11 kalendárneho roka: denne od 6,00 hod. do 21,00 hod.,
- zimné obdobie od 04.11. do 30.04. kalendárneho roka: denne od 8,00 hod. do 19,00 hod.
V období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých je prístup verejnosti na pohrebisko
predĺžený do 22.00 hod.
2. Deti do 10 rokov majú na pohrebisko povolený vstup iba v sprievode dospelej osoby.
3. Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť.
4. Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách.
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie pohrebného
obradu;
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu
hrobového miesta;
c) na dopravu bezvládnych a telesne postihnutých osôb.
Čl.10
Spôsob ukladania ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie
1. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku.
2. 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) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť min. 30 cm, max. 50cm;
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m.

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo a ľudskými ostatkami;
pred únikom zápachu do okolia musí byť rakva vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred
hlodavcami.
5. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) na príkaz sudcu alebo prokurátora;
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežujem alebo na
žiadosť obce, ak bolo obstarávateľom pohrebu. Situačný plán hrobov cintorína v Zatíne je prístupné u
správcu cintorína v Dome smútku.
Čl.11
Stavby na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisko alebo úpravy už existujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, hrobky, lavičky a pod.) je nevyhnutný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
Správca pohrebiska vydá súhlas na predmetné práce.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska, pokiaľ ide o tvar a rozmery.
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované na únosnosť pôdy
(max. šírka steny: hlava 30 cm, boky 20 cm);
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody;
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť min. 30 cm, max. 50 cm;
d) Rozmery hrobu: výška obruby max. 70 cm
vonkajšia dĺžka obruby max. 250 cm
vonkajšia šírka obruby pre jednohrob max. 110cm
dvojhrob max. 210 cm
trojhrob max. 310 cm
urnové miesto max. 100 cm
3. Stavebné práce na hrobovom mieste je možné začať až po zameraní prevádzkovateľom (príloha
č. 2 – tlačivo „Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta“).
4. Miesto na pochovanie určuje prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom mieste majú pozostalí
právo zriadiť hrob a upraviť jeho povrch za podmienok určených prevádzkovateľom pohrebiska
(príloha č. 3 – tlačivo „Súhlas k úprave hrobu“).
5. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na
pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto práce vykonáva nájomca sám.

6. Počas stavebných prác nesmie stavebník zasahovať do okolitých hrobových miest a nijakým
spôsobom ho dehonestovať.
7. Zhotoviteľ prác je povinný ukončenie svojej činnosti na území cintorína nahlásiť prevádzkovateľovi
pohrebiska; je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť
z pohrebiska a to na vlastné náklady do 3 dní.
Čl.12
Tlecia doba
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Čl.13
Evidencia pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a) meno a priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste;
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských 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 nájomcu;
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 vojnový hrob.
Čl.14
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta alebo návštevník
pohrebiska povinný uložiť do zberných nádob, ktoré sú rozmiestnené na pohrebisku.
2. Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je nájomca hrobového miesta povinný na
svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál mimo areál
pohrebiska, v žiadnom prípade nesmie na tento účel použiť kontajner nachádzajúci sa na pohrebisku.
3. Rovnako je zakázané odkladať do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska komunálny
odpad.

Čl.15
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby u ktorého si v rámci činností obstarávateľ pohrebu dohodol
zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie sa
posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako obstarávateľ týchto služieb.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako obstarávateľ pohrebného obradu je povinný riadiť sa
prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným
prevádzkovateľom pohrebiska.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) poskytnúť priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu vyčistené a upravené
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu;
b) zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.
Čl. 16
Cenník služieb pohrebiska a domu smútku
Cenník služieb pohrebiska a domu smútku tvorí samostatnú prílohu č. 1 tohto VZN.
Čl.17
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na
pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v ods. 1 zrušiť len z dôvodov, ak by ďalším
pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody a z
dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje § 23 zákona o pohrebníctve.
Čl.18
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta;
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy;
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady;
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie;

e) neudržiava poriadok na pohrebisku;
f) nedodržiava ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov
pohrebiska;
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch.
3. Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
4. Za priestupky podľa tohto Prevádzkového poriadku možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
5. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Čl.19
Kontrola prevádzkového poriadku
Kontrolu dodržiavania tohto poriadku vykonávajú obce Zatín.

Čl.20
Záverečné ustanovenia
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Zatín, dňa 03.08.2020. Návrh VZN schválilo
Obecné zastupiteľstvo v obci Zatín, dňa 02.09.2020, uznesením č. 18/2020. Toto VZN nadobúda
účinnosť: 24.09.2020. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Zatín č. 1/2016,
schválené OZ dňa 05.05.2016, uznesením č. 73/14-18.

Mikuláš Kukó
starosta obce

Príloha č. 1
Cenník pohrebných služieb

1. Klasifikácia produkcie:
93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania
Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
5,- €
2. Nájom hrobového miesta na 10 rokov podľa typu hrobu:
detský hrob
jednohrob
dvoj hrob
troj hrob
miesto pre urnu
krypta
3. Obnovenie - nájom hrobového miesta na 10 rokov:
detský hrob
jedno hrob
dvoj hrob
troj hrob
miesto pre urnu
krypta

v eurách
5,- € (0,50 /rok)
10,- € (1,00 /rok)
20,- € (2,00 /rok)
30,- € (3,00 /rok)
10,- € (1,00 /rok)
30,- € (3,00 /rok)

5,- € (0,50 /rok)
10,- € (1,00 /rok)
20,- € (2,00 /rok)
30,- € (3,00 /rok)
10,- € (1,00 /rok)
30,- € (3,00 /rok)

4. Prenájom obradnej siene:

rozlúčka, pohrebný akt 5,- €

5. Oslobodené od nájmu

vojnový hrob (Sekcia A, rad 2, číslo 31),
hrob učiteľa (Sekcia B, rad 6, číslo 49)

6. Prepožičanie domu smútku a nájomné za hrobové miesto v ktorom občan bol pochovaný na
náklady obce – sa neúčtuje.
7. Výkopové práce hrobových miest a s tým súvisiace činnosti Obec Zatín ako prevádzkovateľ
pohrebiska nezabezpečuje; sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka pohrebnej služby vybranej
obstarávateľom pohrebu.
8. Výšku ceny, ktoré súvisia s exhumáciou si pozostalí dojednávajú a hradia priamo u vybranej
pohrebnej služby.

Príloha č. 2
Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta Obec Zatín
Meno a priezvisko
Adresa
Tel./Mobil/E-mail

Doplňujúce údaje
Číslo hrobu
Veľkosť hr. miesta
jednohrob

dvojhrob

trojhrob

detský hrob

Údaje o zosnulých
Meno a priezvisko

Číslo nájomnej zmluvy
Dodávateľ úprav hrobového miesta
Názov firmy

urnové miesto

Dátum nar.

Tel. kontakt

Rozsah a spôsob úpravy

Prílohy
Situačný nákres úpravy hrobového miesta

Dátum ..........................................

ÁNO

NIE

Podpis žiadateľa ........................................

Príloha č. 3

OBEC ZATÍN
Hlavná 241/45, 076 53 Zatín, tel.: 056/63 92 741
IČO: 00332151 DIČ: 2020730657
e-mail: ocuzatin@centrum.sk

Naše číslo

Váš list číslo/zo dňa

Zatín

Vec: Súhlas k úprave hrobu (vybudovanie, oprava, rekonštrukcia)
Obec Zatín ako prevádzkovateľ pohrebísk v zmysle VZN č. 4/2020, ktorým sa upravuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Zatín udeľuje súhlas pre žiadateľa:
Meno a priezvisko:.................................................................
Adresa:..................................................................................
Nájomné zmluva č.:................................................................
Hrobové miesto č. :................................................................
Stavbu prevedie ( meno, resp. názov firmy, adresa, telefón)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Stavbu je možné začať až po jej vymeraní podľa náčrtku, ktorý je súčasťou tohto povolenia.
Nájomca hrobového miesta berie na vedomie, že nedodržanie rozmerov stavby, miesto stavby, alebo
stavby nad rámec povolenia bude mať za následok odstránenie tej časti stavby, ktorá je v rozpore s
týmto povolením na náklady nájomcu hrobového miesta. V prípade, že nájomca nedá stavbu do
súladu s týmto povolením ani do 60 dní po písomnej výzve prevádzkovateľa pohrebísk, odstráni túto
časť stavby prevádzkovateľ pohrebísk na náklady nájomcu hrobového miesta.
Pravidlá pri vybudovaní hrobu určuje VZN č. 4/2020 čl. 11 ods. 2 nasledovne:
a) výška obruby max. 70 cm
b) vonkajšia dĺžka obruby max. 250 cm
c) vonkajšia šírka obruby pre jednohrob max. 110cm

dvojhrob pre dospelého max. 210 cm
trojhrob pre dospelého max. 310 cm
urnové miesto max. 100 cm
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť min. 30 cm, max. 50 cm.
Po skončení stavby je nájomca hrobu povinný na svoj náklad terén upraviť a očistiť. Akékoľvek
znečistenie, alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcu
hrobového miesta /stavebníka/.
Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom stavebných úprav, je povinný nájomca
hrobového miesta /stavebník/ do 3 dní vyviezť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je výslovne
zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli
cintorína /čl. 13, bod 1 a 3 Prevádzkového poriadku pohrebiska Zatín/.
Žiadateľ je povinný oznámiť tunajšiemu správcovi cintorína začiatok a koniec stavebných prác.
Stavebník pri práci na cintoríne musí mať toto povolenie pri sebe!
Porušenie podmienok tohto povolenia bude sankcionované!
V Zatíne, dňa ..........................................

Správca cintorína: ............................................

žiadateľ: ..............................................

