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Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Myšľa v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2017,
ktorým sa schvaľuje

Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území Obce Nižná Myšľa
Čl. 1
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli týmto všeobecne záväzným nariadením schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce.

Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 zo
dňa 12.10.2015, o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území Obce Nižná Myšľa.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Myšli
dňa 06.03.2017.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce, t. j. 21.03.2017

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce
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Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území Obce Nižná Myšľa
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nižná Myšľa (ďalej len "prevádzkový poriadok")
upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území Obce Nižná Myšľa (ďalej len „obec“).
Čl. II
Rozsah platnosti
Upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, práva a povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska, nájomcov hrobových miest, ale i návštevníkov pohrebiska. Obec je povinná zriadiť
pohrebisko vo svojom katastrálnom území, alebo zabezpečiť pochovanie na pohrebisku v inej obci.
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v tomto sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy. Na
pohrebisku sa nachádza aj Dom smútku, podliehajúci Prevádzkovému poriadku Domu smútku, ktorý
schvaľuje RÚVZ v Košiciach.

Čl. III
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“). Prevádzkovateľ
pohrebiska zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov, ktoré sa vzťahujú na
prevádzkovanie, s dôrazom na hygienu prostredia a dodržiavanie bezpečnosti pri vykonávaní
pohrebných obradov. Prevádzkovanie pohrebiska vykonáva poverený zamestnanec s odbornou
spôsobilosťou: Mgr. Jarmila Matisová, č. osvedčenia B/2006/00279/254.
2. 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,
g) prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene domu smútku k obradu pochovania
zosnulého,
h) zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu.
3. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 2 len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prevádzkovateľa.
4. Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobu môžu i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci,
vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorú si
vyberá obstarávateľ pohrebu, vstup na pohrebisko. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi
platným prevádzkovým poriadkom.
6. Na zmenu prevádzkového poriadku potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas obecného
zastupiteľstva obce.
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Čl. IV
Ukladanie telesných pozostatkov
1. O tom, na ktoré miesta môžu byť pochovávané ľudské pozostatky, rozhoduje prevádzkovateľ.
2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín, ale
nie pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho je možné pochovať ihneď.
Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní odo dňa úmrtia.
3. Ak do 96 hodín od úmrtia pochovanie nikto nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do
siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ľudské
pozostatky osoby, ktorej totožnosť nebola zistená, nemožno spopolniť.
4. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu
zahraničných vecí SR alebo diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy
štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva
zahraničných vecí SR, alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu,
oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov, alebo súhlas na ich pochovanie na území
SR, musí ľudské pozostatky pochovať.
5. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m,
- pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m,
- prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m (nevzťahuje sa na
dvojhrobku a viachrobku)
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1,2m,
- pre uloženie urny so spopolnenými pozostatkami sa prepožičiava miesto o rozmeroch
100x100 cm,
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.

Čl. V
Tlecia doba
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
2. Tlecia doba podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
3. 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 1m.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Rakva uložená
do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť urobená tak, aby
chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Čl. VI
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
- orgánov činných v trestnom konaní,
- obstarávateľa pohrebu,
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, ale obstarávateľom pohrebu bola obec, v takom
prípade náklady za exhumáciu uhradí ten, čo o ňu požiadal.
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2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky
uložené, 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) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
5. Exhumáciu vykoná fyzická osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať exhumáciu súhlasným
posudkom orgánu na ochranu zdravia. Exhumáciu musí byť vykonaná mimo dosahu návštevníkov
pohrebiska.
Čl. VII
Nájom hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, z ktorej jedno vyhotovenie
dostane nájomca a jedno si ponechá prenajímateľ. Nájomca býva obvykle aj obstarávateľom
pohrebného obradu. Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku tvorí prílohu č. 1 prevádzkového
poriadku.
2. Nárok na nájom hrobového miesta majú všetci občania s trvalým pobytom v obci a občania bez
trvalého pobytu, ktorých viaže príbuzenstvo k obci, resp. sú rodákmi žijúcimi v inom meste.
3. S ostatnými záujemcami o prenájom hrobového miesta, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, môže byť
nájomná zmluva uzatvorená len vtedy, ak rodinný príslušník zosnulého má v obci trvalý pobyt a len
so súhlasom prevádzkovateľa, ktorý môže udeliť výnimku.
4. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej
doby.
5. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú blízke osoby nájomcu, ak
je blízkych osôb viac, tak tá z nich, ktorá sa prihlásila ako prvá.
6. 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 pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
8. Orientačný plán pohrebiska sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú súčasť
prevádzkového poriadku.

Čl. VIII
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. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového
miesta (zameranie pohrebiska na mape) so stručným opisom čísla hrobového miesta.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď má hrobové miesto zrušiť.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
- sa pohrebisko ruší,
- nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
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5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že závažné okolnosti na
pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu a ak sa pohrebisko ruší,
musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské
ostatky, vrátane príslušenstva hrobu, na nové hrobové miesto.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu a nájomca je známy a ani po upozornení
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, výpovedná lehota uplynie do jedného roka od
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr v tejto lehote
odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po jej uplynutí sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustené.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, nájomca ani po upozornení nezaplatil
nájomné za užívanie hrobového miesta a nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy, na
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota plynie odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s
označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť.

Čl. IX
Starostlivosť o prenajaté miesto
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. Hrobové miesto
a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali okolité hroby alebo návštevníkov iných hrobov.
2. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti pri údržbe prenajatého hrobového miesta, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak sa tak nestane, vykoná potrebné opatrenia na
náklady nájomcu.
3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence, ozdoby iného druhu je nájomca povinný ukladať
na miestach určených prevádzkovateľom, do košov na pohrebisku.
4. Odpady vznikajúce prevádzkovaním pohrebiska likviduje správca pohrebiska spôsobom v obci
obvyklým v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a VZN o nakladaní s odpadmi.

Čl. X
Stavby na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu alebo lavičky) je potrebný súhlas
prevádzkovateľa. Ak nájomca vybuduje stavbu bez súhlasu prevádzkovateľa, bude táto odstránená,
pričom vzniknuté náklady uhradí nájomca.
2. Pri budovaní stavby sa musí stavebník riadiť týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi
prevádzkovateľa, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery.
3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný, na svoje náklady, odstrániť zvyšky materiálu a
očistiť okolie hrobu.
4. Na pohrebisku sa pripravujú betónové hrobky, podľa potreby jednomiestneho, dvojmiestneho alebo
trojmiestneho hrobového miesta o rozmeroch (d x š x h):
- jednomiestny hrob: 240 x 120 x 80 cm,
- dvojmiestny hrob: 240 x 120 x 160 cm,
- trojmiestny hrob: 240 x 120 x 240 cm
- detský hrob podľa potreby: do 6 rokov veku 140 x 80 cm, do 14 rokov 200 x 90 cm
- urnové miesto: 100 x 100 cm
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Čl. XI
Údržba drevín na pohrebisku
1. Stromy a kríky je možné vysádzať v zmysle osobitného predpisu a so súhlasom prevádzkovateľa
2. Likvidáciu vyrastených drevín je možné realizovať taktiež len so súhlasom prevádzkovateľa, je
potrebné dohliadnuť, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu susedných hrobov.
3. Po ukončení prác je nájomca povinný na svoje náklady odstrániť zvyšky drevín a očistiť okolie
hrobu.
Čl. XII
Prístupnosť pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne, od 06:00 do 21:00 hod., počas dní Pamiatky zosnulých
t. j. od 1.novembra do 3. novembra je pohrebisko otvorené od 06:00 do 22:00 hod. Návštevníci
pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta a nenarušovať jeho dôstojnosť.
2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného
upozornenia.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len sprievode dospelých osôb.
4. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba s
povolením prevádzkovateľa, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.
5. Na pohrebisku sa zakazuje:
- vodiť psov a iné domáce zvieratá,
- vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
- fajčiť, odhadzovať odpadky a robiť hluk,
- neoprávnene zasahovať do vybavenia hrobových miest

Čl. XIII
Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za
nasledovných podmienok:
a.) prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a
vykonávať pohrebné služby na pohrebisku, len so súhlasom prevádzkovateľa,
b.) prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu o
spolupráci a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebných služieb podľa zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve.
c.) prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi dátum a čas obradu
pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,
d.) prevádzkovateľ určí miesto pre výkop hrobového miesta,
e.) pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním
zachovať dôstojnosť pietneho aktu,
f.) prevádzkovateľ má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi
pohrebnej služby na pohrebisku podľa § 31 ods. 7 zákona.

7

Čl. XIV
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnej Myšli
a schválený uznesením č. 13/16/17
2. Nadobudnutím účinnosti prevádzkového poriadku sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území Obce Nižná Myšľa, č. 4/2015 zo dňa
12.10.2015.
3. Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať zákon č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v
prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
5. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Obce
Nižná Myšľa č. 4/2017 a nadobúda účinnosť dňom 21.03.2017
V Nižnej Myšli, 06.03.2017
Ing. Miroslav Sisák
starosta obce
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Príloha č. 1

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných na pohrebisku
v Obci Nižná Myšľa

POSKYTOVANÁ SLUŽBA

POPLATOK

Prenájom hrobového miesta na dobu 20 rokov (jednohrobka)

33,20 €

Prenájom hrobového miesta na dobu 20 rokov (dvojhrobka)

66,40 €

Uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý, aj začatý deň

-

pre občana s trvalým pobytom v Nižnej Myšli

3,30 €

-

pre občana bez trvalého pobytu v Nižnej Myšli

9,90 €

Prenájom obradnej siene na vykonanie smútočného obradu

-

pre občana s trvalým pobytom v Nižnej Myšli

-

pre občana bez trvalého pobytu v Nižnej Myšli (rodáka)

16,50 €

-

občan bez trvalého pobytu v Nižnej Myšli (v ojedinelých prípadoch)

66,40 €
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0,00 €

