NÁVRH
všeobecne záväzného nariadenia obce Čalovec
č. 3/2022
o pohrebisku a o prevádzkovom poriadku obecných cintorínov na území obce Čalovec
Obecné zastupiteľstvo obce Čalovec na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o pohrebisku a o prevádzkovom poriadku obecných cintorínov na území
obce Čalovec.
Č L. 1
IDENTIFIKAČNÉ

ÚDAJE

Pohrebisko: 1 Obec Čalovec parcela č. 159, 160, 161
2 Obec Čalovec časť Violín, par. č. 2036/4
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Čalovec
Adresa: Obecný úrad č. 170, 946 02 Čalovec
IČO : 00 306 401
Tel.čislo: 0917/863 813
ČL. 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických
zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených
pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli
udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich
používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy
ČL. 3
ZÁKLADNÉ

ÚDAJE O POHREBISKU

Obecné pohrebisko je pietnym a sakrálnym miestom. Obec Čalovec má zriadené pohrebisko v
katastri obce Čalovec na parcelách č. 159, 160, 161 a v časti Čalovec - Violín na parcele č.2036/4. Na
obidvoch miestach sa nachádzajú aj domy smútku. Dom smútku v Čalovci je vybavený chladiacim
zariadením. Správcom pohrebiska je obecný úrad. Obec má poverenú osobu ktorá je držiteľom
osvedčenia o odbornej spôsobilosti .
ČL. 4
R O ZS A H

S L U ŽI E B P O S K Y T O V A N Ý C H N A P O H R E B I S K U

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na celý areál pohrebiska, vrátane všetkých objektov, ktoré sa v
ňom nachádzajú. Riadia sa ním všetky fyzické a právnické osoby poskytujúce cintorínske, pohrebné
a iné služby v zmysle platných predpisov /živnostenský zákon/, užívatelia prepožičaných miest,
návštevníci, ako i všetci ostatní, ktorí vstupujú do areálu cintorína. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto
pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia,
pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Služby poskytnuté obcou Čalovec sú:

- správa a údržba pohrebiska
- správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
- vedenie evidencie hrobových miest
- uzatváranie nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta
- prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene
- zapožičiavanie náradia
- informačné služby
- likvidácia odpadu z pohrebiska.
Ostatné služby sú zabezpečované cestou pohrebnej služby, ktorá má oprávnenia a osvedčenie na
vykonávanie koncesovanej živnosti a podľa §8 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Čl.6
POVINNOSTI

P R E V Á D ZK O V A T E Ľ A P O H R E B I S K A

Obec zabezpečí starostlivosť o vonkajší vzhľad pohrebiska, udržiava zeleň, čistotu a údržbu
chodníkov a prístupových ciest a parkovísk. Zodpovedá za prevádzku zariadení pohrebiska
a pravidelne sa vyváža odpad z cintorínov do spoločného smetiska obcí vybudovaného vo Veľkých
Kosihách. Zabezpečí vonkajšiu a vnútornú údržbu domu smútku, vrátane chladiaceho boxu, ozvučenia
a dekorácie smútočných obradov.
Dom smútku sa udržiava v dôkladnom poriadku a čistote. Po každom obrade sa vykoná
mechanická očista s prípravkami a následne dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami. Údržba čistoty
a dezinfekcie je vykonané po použití a podľa potreby v dome smútku. Obec nemá vyčlenených
pracovníkov na tieto úkony. Tieto práce, kosenie a údržbu priestorov a celého areálu pohrebiska
vykoná obec na vlastné náklady.
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Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom cintorína.
Právnické a fyzické osoby oprávnené vykonávať pohrebné služby v areáli pohrebiska sú povinné
ohlásiť každú svoju činnosť na pohrebisku správcovi /obec Čalovec/ a vykonať ju len po
vzájomnej dohode.
Prevoz mŕtveho, umiestnenie do chladiarenského boxu a pochovávanie môže vykonávať len
právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie takejto činnosti povolenie v zmysle
platných právnych predpisov. Pri realizácii týchto činností musí dodržiavať všeobecne platné
právne predpisy a rešpektovať pokyny a technické podmienky určené správcom pohrebiska.
Zásahy do pohrebného miesta, vykonanie stavebných úprav nie je možné uskutočniť bez
odsúhlasenia prevádzkovateľa pohrebiska.
Viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010.
Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania sa a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
Písomne informovať nájomcu o skutočnosti,
a/ že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
b/ o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste
obvyklom na pohrebisku.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad pohrebiska,
udržiavať zeleň, čistotu a údržbu chodníkov a prístupových ciest.
Zodpovedá za prevádzku zariadení pohrebiska, zabezpečí vnútornú údržbu domov smútku
vrátane chladiaceho boxu, ozvučenia a dekorácií.

9. Pravidelne vyvážať odpad z pohrebiska.
10. Povoliť pohrebným službám vstup na pohrebiská za účelom uskutočnenia pohrebných služieb
11. Zabezpečiť prístup k hrobovému miestu po celý čas trvania nájomnej zmluvy a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska a po takomto zásahu bezodkladne písomne informovať
nájomcu.
Č L .7
NÁJOM HROBOVÉHO MIESTA
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. 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 / na 10 rokov/,
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.
2. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je ich viac, ten,
ktorý sa prihlásil ako prvý.
3. Prevádzkovateľ vedie evidenciu o voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska a na
požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.
ČL. 8.
NÁJOMNÉ A CENNÍK SLUŽIEB
Cena nájomného je stanovená na obdobie 10 rokov, rovnako ako pri obnove nájomnej
zmluvy, bez zmeny.
Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:
- prenájom - jeden hrob
10,00 €
- dvojhrob
20,00 €
- trojhrob
30,00 €
- miesto na urnu
10,00 €
- poplatok za dom smútku - 1 deň
5,00 €
ČL. 9
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 je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
b/ pohrebisko sa zruší
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
v ods. 3 písm.a),b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na
vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové
miesto.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie náj.zmluvu z dôvodov uvedeného v ods.3 písm a),
b), je povinný výpoveď náj.zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace predo dňom,
keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie náj.zmluvu z dôvodov uvedeného v ods.3 písm c),
je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty,
na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní
túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal náj.zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm c)
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najdneskôr do tejto lehoty
odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po
uplynutí výpovednej lehoty príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie náj.zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm.c)
a nájomca je známy, uverejní výpoveď náj.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.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. 7 a 8. musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
ČL. 10
POVINNOSTI

NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA

1. Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa
oprávneného , alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska
potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa pohrebiska
oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa môže so správou pohrebiska
dohodnúť o udržiavaní hrobového miesta za úplatu.
4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
5. Nájomca nemôže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať
iné úpravy. Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby na pohrebisku je
nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
6. Nájomca hrobového miesta je povinný hrob udržiavať tak, aby jeho vzhľad nepôsobil esteticky
rušivo vo vzťahu k okolitým hrobom a celému prostrediu cintorína. Užívanie hrobového miesta
nesmie narúšať okolie prenajatého hrobu.

Č L .9

POVINNOSTI

1.

2.
3.
4.
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6.

7.

NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa
konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovaní, alebo ktoré by
urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo
vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska,
objekty a zeleň.
Do areálu pohrebiska je zakázané vodiť psov, šliapať po hroboch, trávnikoch, kvetinových
záhonoch.
V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa zakazuje vstup na pohrebisko.
Odpad je možné odkladať len na mieste alebo v nádobách určených prevádzkovateľom.
V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skatebordoch a kolieskových
korčuliach.
Do areálu pohrebiska je zákaz vstupu motorovým vozidlám. Výnimku tvoria vozidlá
zabezpečujúce prevoz mŕtvych, vozidla pohrebných služieb a vozidlá účastníkov zabezpečujúcich
stavebnú úpravu hrobov, hrobiek je možný len po uhradený nákladov súvisiacich so vstupom na
pohrebisko. Celková hmotnosť vozidiel zabezpečujúcich úpravu hrobov nesmie prekročiť 6 t.
Svietidlá / sviečky, lampáše / možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru ako to vyplýva zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov.
Čl.10
ČAS

1.

2.
3.

SPRÍSTUPNENÉ VEREJNOSTI

Otváracia doba pohrebiska:
a/od 16.apríla do 15.novembra je denne od 8,00 do 21,00 h
b/od 16.novembra do 15.apríla je denne od 7,00 do 19,00 h
Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých osôb.
Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez
osobitného upozornenia.

Č L .11
UKLADANIE

Ľ U D S K Ý C H P O ZO S T A T K O V A E X H U M Á C I A Ľ U D S K Ý C H O S T A T K O V

1. Hrob na ukladania 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
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 minimálne 1,2 m.
2. Tlecia doba je 10 rokov.
3. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky v ods.1 písm.c).

4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov geologického prieskumu.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť na úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a nusí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Vonkajšie rozmery hrobového miesta:
- detský hrob
60x125 cm
- jednohrob
110x250 cm
- dvojhrob
210x250 cm
- trojhrob
310x250 cm
- hrobka
200x300 cm / 130x250 cm
- urnové miesto 100x100 cm
8. Ľudské ostatky je mozné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokuratúru,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
9. Žiadosť o exhumáciu podáva žiadateľ prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené a musí obsahovať:
a) vyjadrenie RÚVZ, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) náj.zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na
inom pohrebisku
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
10. Ak prevádzkovateľ žiadosti podľa ods. 2 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Č L .12
SPÔSOB

NAKLADANIA ODPADMI

Obidve pohrebiská majú vyhradené miesta na prechodné ukladanie odpadu a odvoz zabezpečuje
podľa potreby obec. Kosenie trávy pravidelne zabezpečí obec.

Č L .13
SANKCIE
Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je priestupkom a postihuje sa podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.

ČL. 14
ZÁVEREČNÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

USTANOVENIA

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzne
nariadenie č. 1/2020 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čalovec dňa 15.04.2020
uznesením č. 97/8/1504/2020 s účinnosťou od 01.05.2020.
V prípadoch, ktoré nie sú súčasťou tohto VZN, platí zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom svojho štatutárneho
zástupcu starostu obce, poslancov a povereného zamestnanca obce a príslušné orgány štátnej
správy.
Za dodržiavanie Prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ: obec Čalovec.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022 prijalo Obecné zastupiteľstvo Čalovec na svojom
____ zasadnutí uznesením č. _________________ dňa ____________.
Toto VZN je účinné od 01.01.2023.

Zoltán Molnár
Starosta obce

