Obec Vydrany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vydrany č. 4/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA V OBCI VYDRANY

Článok I.
Úvodné ustanovenia
(1) Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany určuje podmienky, zásady a opatrenia,
ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku zriadeného
Obcou Vydrany, nachádzajúcich sa v jej katastrálnom území.
(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a
zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
f) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č 131/2010 Z.z.,
g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.,
h) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,
i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
j) cenník služieb.
Článok II.
Prevádzkovateľ pohrebiska
(1) Zriaďovateľom a prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Vydrany, 930 16 Vydrany č. 71,
IČO 00228788.
(2) Obec prevádzkuje pohrebisko a dom smútku v súčinnosti s pohrebnými službami. Ku dňu
účinnosti tohoto VZN má uzatvorenú:
a) mandátnu zmluvu s pohrebnou službou Gloria v zastúpení p. Henrieta Mészárosová, Športová
ul. 4623, 929 01 Dunajská Streda, IČO 35281383. Mandatár sa touto zmluvou o.i. zaviazal,
že ako odborne spôsobilá osoba zodpovedá a dohliada na všetky úkony a činnosti súvisiace s
prevádzkou pohrebiska a pohrebných služieb v súlade s prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) nájomnú zmluvu s pohrebnou službou Domine DS s.r.o., Námestie Á. Vámbéryho 53/10B,
929 01 Dunajská Streda, IČO 46621300. Predmetom nájmu sú technické miestnosti domu
smútku s výnimkou obradnej siene, ktorej prevádzka je zabezpečená Obcou Vydrany.

Článok III.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Vykopanie a zasypanie hrobu.
(2) Organizácia obradu, vystavenie zosnulého, spúšťanie rakvy do hrobu.
(3) Vykonanie exhumácie.
(4) Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
(5) Správa pohrebiska a domu smútku
(6) Údržba komunikácií a zelene na pohrebisku.
(7) Služby podľa odseku 1, 2 a 3 tohoto článku zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska
v plnom rozsahu prostredníctvom pohrebnej služby na základe výberu obstarávateľom pohrebu.
Článok IV.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
(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 č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve neustanovuje inak.
(3) Nájomnú zmluvu na nové voľné hrobové miesto je možné uzatvárať za účelom
bezprostredného pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. V prípade dostatku
voľných hrobových miest je možné si hrobové miesto rezervovať za odplatu podľa článku XVI.
tohoto prevádzkového poriadku. Nájomca rezervovaného hrobového miesta sa zaväzuje dodržiavať
všetky povinnosti nájomcu hrobového miesta. Prevádzkovateľ nie je povinný nájomcovi
rezervovaného hrobového miesta zasielať výzvu na zaplatenie nájomného, rezervácia zanikne
dňom, za ktorý nie je zaplatené nájomné.
(4) Nájomné na nové hrobové miesto sa platí vopred na celé obdobie tlecej doby, t.j. na 10
rokov, a je splatné do jedného mesiaca od podpísania nájomnej zmluvy. Nájomné po uplynutí tlecej
doby sa platí tiež v desaťročných intervaloch, ale dodatkom nájomnej zmluvy je možné dohodnúť aj
kratšie časové obdobie, pričom nájomné sa zvýši o poštovné a manipulačný poplatok v sume 1,20 €
za zaslanie informácie, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené. Nájomné na ďalšie
obdobie je splatné vždy prvého dňa nasledujúceho po poslednom dni predchádzajúceho obdobia,
na ktoré bolo nájomné zaplatené.
(5) 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.
(6) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy a tohoto prevádzkového poriadku,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady; pričom za hrobové miesto sa
považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny; nájomca sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť na odplatnom
udržiavaní hrobového miesta,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia

prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava
obruby(základu), osadenie alebo oprava pomníka (t. j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky
(t. j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnového miesta, vybudovanie alebo
oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby
neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca
stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové
miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný
nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi
pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie do 24 hodín,
g) je zakázané demontovať už vybudované stavby na prenajatom hrobovom mieste bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
h) po ukončení akýchkoľvek stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie
hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Ak sa tak
nestane, prevádzkovateľ pohrebiska dá okolie do pôvodného stavu do 24 hodín a práce, ktoré
bolo potrebné vykonať, budú fakturované nájomcovi hrobového miesta.
(7) Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia,
vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok V.
Výpoveď nájomnej zmluvy
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) najneskôr 3 mesiace vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má zaplatené
nájomné,
b) najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, písomne upozorniť nájomcu
na vypovedanie nájomnej zmluvy,
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvy 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 dôvodov uvedených v odseku
2 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a preloženie ľudských
ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto na vlastné náklady.
(4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2,
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty,
na ktorú má zaplatené nájomné. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku. Ak je nájomca 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,
príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec.
(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na 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 odseku 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Článok VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,
zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní alebo
ktoré by urážalo pozostalých.
(2) Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie pohrebiska.
(3) V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
(4) Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá s výnimkou psov, ktoré sprevádzajú
nevidiace osoby a majú príslušné označenie.
(5) Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.
(6) Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
(7) Vjazd motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska:
a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiacich
zariadení,
b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú
úpravu hrobového miesta,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb.
(8) V záujme ochrany vecí a majetku iných vlastníkov sú vodiči motorových vozidiel
v priestoroch pohrebiska povinní umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných
priestorov motorových vozidiel.
(9) Hodinu pred obradom a počas neho je zakázané vykonávať kamenárske práce v blízkosti
miesta pohrebného aktu.
(10) V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežke, skateboarde, kolieskových
korčuliach a podobných dopravných prostriedkoch.
(11) Svietidlá (sviečky, kahance, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú
vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. Prevádzkovateľ je oprávnený v
odôvodnených prípadoch (dlhotrvajúce sucho, vysoké denné teploty a i.) používanie otvoreného
ohňa a svietidiel obmedziť alebo úplne zakázať. Zákaz sa zverejní oznamom v miestnom rozhlase a
na informačnej tabuli na pohrebisku.
(12) Deti do 10 rokov veku majú vstup na pohrebisko povolený len v sprievode plnoletých
osôb.
(13) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou podľa čl. VII. tohto
prevádzkového poriadku pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
Článok VII.
Čas sprístupnenia verejnosti
(1) Pohrebisko je verejnosti prístupné:
a) letné obdobie - od 01.03. do 30.09. v čase od 07,00 hod. do 21,00 hod.
b) zimné obdobie - od 01.10. do 28.2.(29.2.) v čase od 07,00 hod. do 20,00 hod.
c) upravené otváracie hodiny:
od 31.10. do 05.11. v čase od 07,30 hod. do 22,00 hod.
od 23.12. do 26.12. v čase od 07,30 hod. do 22,00 hod.
(2) Obradná sieň domu smútku je verejnosti prístupná v deň konania pohrebu spravidla dve
hodiny pred jeho začiatkom, na požiadanie obstarávateľa pohrebu alebo pohrebnej služby

organizujúcej a zabezpečujúcej pohreb ju možno po dohode s prevádzkovateľom otvoriť aj v inom
čase.
(3) Správa pohrebiska a domu smútku má sídlo na Obecnom úrade vo Vydranoch a pre verejnosť je prístupná v čase jeho stránkových hodín.
(4) Prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť otváracie hodiny.
Článok VIII.
Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
(1) Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
(2) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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 hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v písmene c),
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m,
f) pochovávacia plocha vykopaného hrobu musí byť zachovaná v rozmeroch max.80 cm x 210 cm,
g) pochovávacia plocha pri detskom hrobe musí byť stanovená prevádzkovateľom individuálne
v závislosti od veku a vzrastu zomrelého dieťaťa,
h) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný dodržať
podmienky stanovené týmto prevádzkovým poriadkom,
i) pri zhotovení obruby (betónového základu) hrobov musia byť dodržané tieto maximálne
vonkajšie rozmery:
- pri jednohrobe: 110 cm x 240 cm
- pri dvojhrobe: 210 cm x 240 cm
- pri trojhrobe: 310 cm x 240 cm
- pri štvorhrobe: 410 cm x 240cm
- pri detskom hrobe sa postupuje obdobne ako v písmene g) tohoto odseku
j) pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne a obruby
urnového miesta 100 cm x 100 cm a bočná vzdialenosť medzi obrubami jednotlivých urnových
miest 20 cm.
(3) Výnimku z povolených maximálnych rozmerov hrobových miest môže písomne udeliť
prevádzkovateľ len vo výnimočných prípadoch s ohľadom na rozmery už vybudovaných hrobových
miest. Predné a zadné hrany hrobu musia byť v jednej línii so susediacimi hrobovými miestami.
(4) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
(5) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
(6) 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.
(7) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
(8) Rozmery ani tvar hrobky nie sú stanovené. Zámer vybudovať hrobku oznámia pozostalí
prevádzkovateľovi pohrebiska, ten určí miesto a jeho veľkosť na vybudovanie hrobky a uvedie ho
v povolení na jej vybudovanie.
(9) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať
do urnových miest alebo už existujúcich hrobových miest len po podpísaní nájomnej zmluvy, resp.

dodatku k existujúcej nájomnej zmluve.
(10) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
(11) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno
ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal,
s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.
(12) Plán miest na pochovávanie je graficky znázornený v orientačnej mape pohrebiska, ktorá
je pravidelne aktualizovaná a trvalo k nahliadnutiu na informačnej tabuli pohrebiska a na správe
pohrebiska.
Článok IX.
Exhumácia ľudských ostatkov
(1) Ľudské ostatky je možné exhumovať:
a) na príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo
na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
(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) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá 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) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
(6) Zakázané je exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
Článok X.
Spôsob pochovávania
(1) Na pohrebisku sa pochovávajú zosnulí občania obce Vydrany, ktorí v nej mali v čase
úmrtia trvalý pobyt.
(2) Na pohrebisku je možné pochovať zosnulého, ktorý v čase úmrtia nemal v obci trvalý
pobyt, len so súhlasom starostu obce a toto pochovanie je spoplatnené podľa cenníka tohoto
prevádzkového poriadku.
(3) Poplatok podľa odseku 2 sa neplatí, ak:
a) zosnulý bol rodákom obce Vydrany a žil v nej aspoň 35 rokov
b) pochovať zosnulého je povinná na vlastné náklady obec v zmysle príslušných ustanovení zákona
o pohrebníctve a tohoto prevádzkového poriadku.
(4) Ak sú splniteľné všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si mŕtvy zvolil, treba podľa
možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva.
Ak sa k telu mŕtveho neprihlásia príbuzní, je povinná obec na základe informácií o zosnulom
zabezpečiť všetky náležitosti, týkajúce sa jeho pochovania, na náklady obce.
(5) Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín
od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní

od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z., teda ak boli
ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty pod
-10°C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená
v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo
vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.
(6) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, ak
nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli.
(7) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie
Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej 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 Slovenskej republiky alebo z príslušnej
diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských
pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie ľudských
pozostatkov zabezpečí obec.
(8) Prevádzkovateľ prepožičia obradnú sieň domu smútku na požiadanie pozostalých aj
v prípade konania rozlúčkového obradu s mŕtvym, ktorý mal v obci v čase úmrtia trvalý pobyt
a ktorého pozostatky budú následne spopolnené. Spopolnenie sa smie vykonávať iba v
krematóriách.
(9) Výber hrobového miesta, termín pohrebu a obradu podľa odseku 8 určuje po dohode
s obstarávateľom pohrebu výhradne prevádzkovateľ pohrebiska.
Článok XI.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska
(1) Viesť evidenciu pohrebiska.
(2) Písomne informovať nájomcu o:
a) skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
b) dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
(3) 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
povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu.
(4) Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním.
(5) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
(6) Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z. z.
(7) Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.
(8) Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z.
(9) Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.
(10) Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z. z.
(11) Nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom.
(12) Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením.
(13) Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku tento prevádzkový poriadok, orientačnú
mapu pohrebiska a zoznam zosnulých, pochovaných na pohrebisku.
(14) Predkladať na schválenie Obecnému zastupiteľstvu vo Vydranoch zmeny a doplnky tohto

prevádzkového poriadku.

Článok XII.
Tlecia doba
(1) Tlecia doba na pohrebisku v obci Vydrany je 10 rokov.
(2) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba
sa primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.

Článok XIII.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
(1) Evidencia pohrebiska sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
(2) Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a) meno, 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 miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak
je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta, 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 podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
(3) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
(4) Evidencia pohrebiska je vedená elektronicky.

Článok XIV.
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Odpad vzniknutý pri bežnej údržbe hrobového miesta (vyhorené kahance, zvädnuté, suché
kvety, vence a pod.) je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odniesť na
miesto na to určené na pohrebisku. Odpad sa zhromažďuje v kontajneroch umiestnených v
priestoroch pohrebiska.
(2) Odvoz odpadu z pohrebiska zabezpečuje Obec Vydrany podľa zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
(4) Odpad vzniknutý činnosťou stavebných alebo kamenárskych firiem si odvážajú tieto firmy
na vlastné náklady.
(5) Nájomca hrobového miesta je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie a
odvoz vzniknutého odpadu na pohrebisku ako je nadbytočná zemina, kameň a pod.

Článok XV.
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 odsek 2 a 3 zák. č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu
za nasledovných podmienok:
a) prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín zamerania a
vykopania hrobovej jamy a termín pohrebu minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa
pohrebiska so scenárom pohrebného obradu,
b) pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko, budú prevádzkovateľom
pohrebiska poučení o bezpečnosti pri práci, PO, OŽP a sú povinní tieto pokyny dodržať,
c) prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť, pri pietnych aktoch odovzdáva a preberá
priestor a zariadenie obradnej siene domu smútku tej pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať
pietny akt,
d) prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi
pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
e) pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu, bude
umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom pohrebného
obradu,
f) pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa zdržať
v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním zachovať
dôstojnosť celého pietneho aktu.
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom, plánom
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok XVI.
Poplatky, cenník služieb
(1) Výška nájomného za hrobové miesto na pohrebisku na dobu 10 rokov činí:
a) jednohrob
20,- €
b) dvojhrob
40,- €
c) trojhrob
60,- €
d) štvorhrob
80,- €
e) detský hrob (dieťa do 14 rokov)
10,- €
f) samostatné urnové miesto
10,- €
(2) Výška nájomného za hrobku bude stanovená v povolení na jej vybudovanie.
(3) Výška nájomného za rezervované hrobové miesto typu jednohrobu činí 2,- € za rok, na
dvoj- a viac-hrob sa použijú jeho násobky. Nájom možno zaplatiť dopredu aj na dlhšiu dobu v
primeraných násobkoch jedného roka.
(4) Jednorazový poplatok za pochovanie občana, ktorý nemal v čase jeho úmrtia trvalý pobyt
v obci Vydrany, činí 166,- €.
(5) Používanie obradnej siene domu smútku tak, ako je uvedené v tomto prevádzkovom
poriadku, je bezplatné.
(6) Poplatok za vydanie povolenia na stavebno-kamenárske práce činí 10,- €. V cene je
zahrnuté zameranie hrobového miesta a povolenie na vjazd motorovým vozidlom.
(7) Povolenie na uloženie urny mimo urnového miesta: 5,- € .
(8) Zaslanie upomienky neplatičom nájomného vrátane poštovného: 3,70 € .
(9) Upratanie hrobového miesta, odstránenie starých vencov, kvetov, sviečok, buriny:
a) jednorázovo – 10,- € /hod.,

b) celoročne – podľa náročnosti sa cena stanoví dohodou v dodatku nájomnej zmluvy.
(10) Obec Vydrany ako prevádzkovateľ pohrebiska nie je prevádzkovateľom pohrebnej
služby, ktorá zabezpečuje všetky služby od prevzatia ľudských pozostatkov po úmrtí až po ich
pochovanie, preto nemôže stanovovať, ani garantovať ceny týchto služieb.

Článok XVII.
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
a) hlavný kontrolór obce Vydrany,
b) starosta a poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vydranoch v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
c) poverený pracovník mandatára definovaného v čl. II ods.2 písmena a) tohoto prevádzkového
poriadku,
d) poverení zamestnanci Obecného úradu vo Vydranoch,
e) regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(2) Priestupku podľa § 32 zákona o pohrebníctve sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona o pohrebníctve,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c) zákona
o pohrebníctve,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona o pohrebníctve,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona o pohrebníctve.
(3) Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
(5) Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
(6) Priestupky podľa odseku 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá príslušná komisia zriadená
Obecným zastupiteľstvom vo Vydranoch. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto prevádzkového poriadku sa ruší VZN č. 8/2008
vrátane jeho dodatkov.
(2) Právne vzťahy na úseku pohrebníctva, ktoré vznikli pred účinnosťou tohoto VZN a nie sú
s ním v rozpore, ostávajú v platnosti.
(3) Zoznam hrobových miest, na ktoré doteraz nie je uzatvorená nájomná zmluva, uverejní
prevádzkovateľ na mieste obvyklom na pohrebisku. Zoznam musí obsahovať čísla hrobových miest
a mená pochovaných, ak sú známe, výzvu, že sa hľadajú nájomcovia týchto hrobových miest,
poučenie, že zverejnenie zoznamu je považované za výpoveď v zmysle článku V. odsek 5 tohoto
prevádzkového poriadku a dátum jeho uverejnenia. Ak sa tri roky od uverejnenia tohoto zoznamu

nikto neprihlási, budú tieto hrobové miesta považované za opustenú vec.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Vydrany dňa 05.10.2015 uznesením č. 131/2015.
(5) Toto VZN Obce Vydrany nadobúda účinnosť dňom 01.11.2015.

Mgr. Ladislav B a l ó d i
starosta obce

Poznámka:
Článok XVI, odsek 1 (tučným písmom) bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo
Vydranoch dňa 14.12.2015 ako Dodatok č. 1/2015 s účinnosťou od 01.01.2016.

