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-2Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovce
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Lovce
Obecné zastupiteľstvo obce Lovce na základe § 6 a § 4 ods. 3 písm. f) a n) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve (ďalej len zákon o pohrebníctve) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
ČL. 1
Úvodné
ustanovenia
Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku po Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a
opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie
pohrebísk ako verejných zdravotníckotechnických 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 predpisy.
ČL. 2
Správa pohrebiska
Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu. Správu a prevádzkovanie pohrebísk v
Lovciach vykonáva Obec Lovce (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), a na základe zmluvy o

poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska - Iveta Nipčová – NOSTALGIA, 951 91
Zlatno 133,IČO: 46799397. Správca pohrebiska – obec Lovce podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve zabezpečuje: vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, správu pohrebiska,
správu domu smútku, údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, evidenciu hrobových miest s uvedením
mena a priezviska a dátumu úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste, dátum
uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol
nakazený nebezpečnou chorobou, meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom
fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom obec, dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta
a údaje o zmene nájomcu, údaje o vypovedaní zmluvy a dátum jej skončenia a údaje o pochovaní
potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského plodu. Ďalej zabezpečuje práce súvisiace s
úpravou vonkajšieho vzhľadu pohrebiska, hlavne výsadbou, údržbou a polievaním zelene, úpravou ciest
a chodníkov, zabezpečením likvidácie odpadu, zabezpečovaním čistoty celého komplexu, vedením
evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, dodávkou vody a udržiavaním zariadení nachádzajúcich
sa na pohrebiskách. Prevádzkovateľ pohrebiska – Iveta Nipčová -Nostalgia poskytuje na pohrebisku tieto
služby:
a) výkop a zasypanie hrobu, úprava kvetinovej výzdoby po pohrebe,
b) odloženie a zloženie poklopov,
c) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
d) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov k hrobu,
e) všetky ostatné činnosti priamo súvisiace s pohrebom, ktoré zahŕňajú: prípravu domu smútku pred
pohrebom, ozvučenie pred domom smútku a na cintoríne, upratanie výzdoby spred domu smútku, katafalku
a stoličiek po pohrebe,
f) kontrola a uzamknutie domu smútku po pohrebe,
g) vykonávanie exhumácie.
h, zodpovedá za dodržiavanie pokynov prevádzkovateľa pohrebiska – obce Lovce, za dodržiavanie
prevádzkového poriadku a za činnosti, ktoré vykonáva na pohrebisku

ČL. 3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Pohrebisko - cintorín a Dom smútku – súpisné číslo 241, číslo parcely 520/6, 520/10, 520/11, 520/12, číslo
LV 492, katastrálne územie Lovce prevádzkuje obec Lovce (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“) prostredníctvom
správcu cintorína. Na základe zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska tiež

Iveta Nipčová – NOSTALGIA, 951 91 Zlatno 133,IČO: 46799397
Identifikačné údaje správcu a prevádzkovateľa pohrebiska:

OBEC Lovce
Obecný úrad Lovce č. 222
951 92 Lovce
IČO: 00308161
DIČ: 2021037920 Obec Lovce
951 92 Lovce 222
IČO: 00308161
zastúpená: Bc. Františkom Richterom, starostom obce
a
Iveta Nipčová – NOSTALGIA
951 91 Zlatno 133
IČO: 46799397
Odborná spôsobilosť: RÚVZ/2011/02128/Ha-HŽP.
ČL. 4

Základné údaje o
pohrebisku
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska:
Pohrebisko má zriadené 50 m ochranné pásmo.
Obec zamestnáva 1 pracovníčku ako upratovačku, ako i pomocnú silu na zabezpečenie záležitosti pri
pohrebnom akte. Na cintoríne sa pochováva do hrobov. Cintorín je zásobovaný vodou na polievanie hrobov
ako aj celý objekt domu smútku je napojený na celoobecný vodovod. Objektová skladba – dispozičné
členenie domu smútku:
a/ miestnosť pre poslednú rozlúčku
b/ miestnosť pre kňaza
c/ umyváreň
d/ sklad pre upratovačku
e, predsieň
f/ WC v objekte domu smútku
g, obradná sieň
Technické vybavenie domu smútku: chladiace zariadenie -1 chladiaci box s kapacitou 1 miesto vybavený
teplomerom, ozvučenie, klimatizácia. Teplota chladiaceho zariadenia musí byť v rozmedzí od 0 °C do 5 ° C.
Areál pohrebiska je napojený na obecný vodovod, na verejné osvetlenie, odkanalizovaný do žumpy, areál je
ozvučený reproduktormi, oplotený. Pred areálom je parkovisko a v areáli pohrebiska chodníky.
ČL. 5
Práva a povinnosti správcu pohrebiska a domu smútku
Obec Lovce:
1) Zabezpečuje schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov v pohrebisku.

2) Zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania dôstojnosti
miesta. Vysádza a udržiavať dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich spílenia zabezpečí
spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
3) Stará sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho
a spoločenského života v prípade, ak sa o takéto hroby nemá kto starať.
4) Upozorňuje nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebiska.
5) Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených. Komunálny odpad
zabezpečujú Technické služby Zlaté Moravce zberom každý týždeň, zber plastov a skla zabezpečuje
Kalná nad Hronom raz za mesiac.
6) Dodržiava základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri
prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi / viď. Čl.19/.
7) 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.
8) 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. Evidencia pohrebiska (viď čl. 2) je vedená v informačnom systéme
Obecného úradu v Lovciach.
9) Písomne informuje nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo
nájomné zaplatené a informáciu doručí najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty, za ktorú bolo
nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na
úradnej tabuli pohrebiska.
10) Dočasne ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku.
11) Otvára dom smútku pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu, alebo podľa
dohody so smútiacou rodinou.
12) Po ukončení smútočného obradu zabezpečí dom smútku pred jeho poškodením, odcudzením
a zničením zariadenia domu smútku cudzou osobou.
13) Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne sa
uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce.
14) Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti domu smútku a na cintoríne a dbá na
dodržiavanie dobrých mravov .
15) Dohliada, aby neoprávnená osoba úmyselne nezničila, nepoškodzovala, neznečisťovala jednotlivé
hroby.
ČL. 6
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 21 zákona o pohrebníctve.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby
na pohrebisku.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska. Obec Lovce má pre tento účel
spracovaný pasport cintorínov. / virtuálny cintorín/
4. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom, aby do
neho nahliadli.
5. 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.
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.
7. Nájomcom má na základe nájomnej zmluvy právo:
- uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky,
- upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvety a pod./
8. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
c) sa pohrebisko zruší.

9.

Od nájomného sú oslobodené:
a) hroby farárov
b) hroby obetí svetových vojen
ČL. 7
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu
dôstojnosti hrobového miesta
b) odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej
b) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta
c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
2) Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c) vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
d) fajčiť na pohrebisku,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f) vodiť psov na pohrebisko,
g) robiť hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i) vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby.,
3/ Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať okolie hrobu - t.j. cca 40 cm okolo hrobu, v čistote,
neodkladať poháre, kamene, kahance, a pod.
4/ Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu, aby
ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného alebo ak je
nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady
oprávneného.
ČL. 8
Uskutočňovanie drobných stavieb

1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už existujúcej stavby ( hrobu,
náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu ) je potrebné ohlásenie v zmysle 57 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný
zákon).
2) Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác na cintoríne je povinný ich
uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu obce Lovce.
3) Ohlásenie stavebnému úradu okrem iného musí obsahovať:
a) pôdorysný rozmer hrobu (šírka, dĺžka a výška obruby)
b) z akého materiálu sa bude stavba uskutočňovať (liaty betón, žula, mramor a pod.)
c) hrúbka obruby a jej ukotvenie do zeme
d) či ide o hrob prekrytý alebo nie.
4) Pre drobnú stavbu sa určujú nasledovné rozmery:
a) výška obruby hrobu nad zemou maximálne 50 cm
b) ukotvenie obruby v zemi minimálne 40 cm
c) vonkajšia dĺžka obruby 265 cm
d) vonkajšia šírka obruby:
1. pre jeden hrob 125 cm
2. pre dvojhrob 240 cm
e) 40 cm šírka chodníka medzi hrobmi
5) Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného
oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.
6) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie písomne podané stavebnému úradu alebo
odovzdané na poštovú prepravu.
7) Po ukončení výkopových resp. stavebných prác na pohrebisku je ten, kto tieto práce vykonával
povinný upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný stavebný
materiál a zlikvidovať všetok odpad. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí
zodpovedá nájomca hrobového miesta.
ČL. 9
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, 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. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať
odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie
pohrebiska.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a sú povinní správať sa spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebisku nie je dovolené robiť hluk, vykrikovať, fajčiť, používať
alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky, vstupovať už pod ich vplyvom, odkladať odpadky a iné veci
mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá. Návštevníci nesmú poškodzovať
pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. V celom objekte pohrebiska s zakazuje jazda na bicykli,
je však možné ísť popri bicykli. Rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch ( napr.
kolieskové korčule, kolobežka, skateboard a pod.)
3. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
4. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiaceho
zariadenia,

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov, a inú
úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
5. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a návštevníkom, sú vodiči vozidiel povinní pri vjazde a
výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov vozidiel. Vodiči vozidiel sú
povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, inak môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska.
6. Prevádzkovateľ umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho sprístupneniu verejnosti a
zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
7. Na pohrebisku a jeho jednotlivých častiach nie je možné bez dohody s prevádzkovateľom umiestňovať
veľké predmety. Na polievanie možno používať nádoby (krhle) poskytnuté obcou, v prípade donesených
nádob na polievanie, tieto neskladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody.
8. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na susedné hroby je zakázané.
9. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to vyhradenom
mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo
vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných
právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad.
10. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s
otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
11. Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako komunikačné a
nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa umiestňovať
úschovné priestory v okolí hrobov.
12. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými osobami vo
všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na
verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených
prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
13. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku
tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska.
14. Pravidlá pochovávania: Pohrebné dni sú stanovené na každý pracovný deň v týždni. Prípadne možno
vykonať pohreb i v sobotu a nedeľu.
15. Čas začatia obradu sa stanovuje na základe dohody obstarávateľa pohrebu s prevádzkovateľom
pohrebnej služby.
ČL. 10
Prístup pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.
ČL. 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
4) Výkopové práce súvisiace:
a) s pochovávaním vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť
bezpečnostné a hygienické podmienky; na požiadanie pozostalých zabezpečí výkopové práce
prevádzkovateľ cintorína.
b) s exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť
bezpečnostné a hygienické podmienky.

5) 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, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov
a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
6) Ukladanie ľudských pozostatkov:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,2 m, najviac 2m ( na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu územia)
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,4 m
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
minimálne 1,2 m.
7) Ukladanie ľudských pozostatkov môže vykonávať iba osoba odborne spôsobilá na túto činnosť
v zmysle platného zákona.
8) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí prílohu tohto
prevádzkového poriadku.
ČL. 12
Dĺžka tlecej doby
1) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá 10
rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
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 rakvou bude najmenej 1 m.
3) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
4) Exhumácia – vyňatie ľudských ostatkov z hrobu:
a) ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
b) exhumácia sa vykonáva pred uplynutím tlecej doby na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní,
obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak
obstarávateľom bola obec.
c) žiadosť o povolenie exhumácie sa podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý vydá konečné
stanovisko. Musí mať písomnú formu a obsahovať – posudok úradu, list o prehliadke mŕtveho a
štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú
ľudské ostatky uložené. Náklady za exhumáciu hradí ten kto o ňu požiadal.

Čl. 13
Ukladanie spopolnených pozostatkov
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú na pohrebisku v urne.
2. Prijať spopolnené pozostatky má prevádzkovateľ vtedy, ak

a) v pochovávacom obvode je urnové pohrebisko alebo
b) ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému členovi rodiny.
Čl. 14
Stromy a kry
1. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za potrebné odstrániť.
Čl. 15
Lavičky
1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska; tento
môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
2. Lavičky môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska
Čl. 16
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby možno zrušiť len z dôvodu možného ohrozenia zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody, z dôvodu všeobecného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu
štátnej správy a z dôvodu nezaplatenia nájomného.
3. Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v súlade s § 23 zákona o pohrebníctve.
Čl. 17
Vedenie evidencie hrobových miest
1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu hrobových miest v elektronickej aj písomnej forme.
2. Elektronická evidencia hrobových miest obsahuje:
a) číslo hrobu, druh hrobu (jednohrob/dvojhrob/viachrob/detský hrob/hrobka/)
b) osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené (meno, priezvisko, rodné
číslo, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, dátum pochovania, tlecia doba, hĺbka
pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou ),
c) osobné údaje nájomcu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa miesta trvalého pobytu
fyzickej
osoby,
d) nájomnú zmluvu ktorá obsahuje dátum úhrady poplatku za nájom hrobového miesta a dátum, dokedy
je nájom zaplatený, dátum uzavretia nájomnej zmluvy, číslo nájomnej zmluvy.
ČL. 18
Nakladanie s odpadmi
1. V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku odpad.
2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:
a) odpad rastlinného pôvodu – suché a zvädnuté kvety vo vázach i voľne položené,
suché kvety z kvetináčov, pokosená tráva, lístie, odlomené konáre a pod.
b) tuhý odpad – obaly celofánové, obaly a tašky papierové a plastové, kvetináče, kahance plastové
a sklenené, stavebný odpad a pod.
3.Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do zberných
nádob na to určených na pohrebisku.
4.Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú vyváža
pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za zber, odvoz komunálneho odpadu
a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá správca pohrebiska.
5.Pohrebisko je vybavené výtokovým stojanom s pitnou vodou – 2ks.
ČL. 19
Režim údržby čistoty a dezinfenkcie prevádzkových priestorov a zariadenia
1.Prevádzkové priestory, ostatné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť a všetky
predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
2.Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia všetkých priestorov a zariadení / súbor opatrení zahŕňajúci
mechanickú očistu a dezinfekciu zameraný na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov. Pri dekontaminácii
povrchov sa zachováva 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 potrebnými prípravkami, alebo jednofázový postup čistenia za použitia synte.prípravkov
s čistiacim a dezinf.účinkom.
3.Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie: musí sa vykonať správne mechanická očista a pri
dezinfekcii sa musí dodržať správna koncentrácia dezinf.prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia
pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa
považuje za 100%. Dezinf. Roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa
dodržať predpísaná koncentrácia dezinf. Roztokov a odporúčaná doba pôsobenia.
4. Používané prípravky: - na mechanickú očistu – JAR, PUR, tekuté prášky – CIF, ATA, čistiace prípravky
– Fixinela, Domestos
- na dezinfekciu- SAVO / 5% 30 min./, Chloramín T / 2% 30 min./
- prípravky vhodné na použitie pri jednorázovom postupe čistenia- - SAVO / 5% 30 min./,
5. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po
skončení prác sa vyčistia.
6. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie – prevádzkové priestory a zariadenia na osobnú hygienu
po použití a podľa potreby
- chladiace zariadenie – v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby
7. Zamestnanci podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné
pomôcky – ochranný plášť, pracovné rukavice. Pre odkladanie civilného odev u majú vyčlenený priestor.
Dodržiavajú zásady osobnej hygieny: - pravidelné umývanie rúk tečúcou vodou teplou a mydlom s dezinf.
Účinkom – ANTIBAKTERIAL, pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú
prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom
ČL. 20
Cenník služieb
1) Nájomné za užívanie hrobového miesta a plnenia za služby sa stanovujú nasledovne:
a) hrobka vo výške
35,- EUR /10 rokov,
b) jeden hrob vo výške 15,- EUR /10 rokov,
c, dvojhrob vo výške
35,- EUR / 10 rokov,
d, detský hrob vo výške 15,- EUR / 10 rokov.
E, urna vo výške:
15,- EUR/ 10 rokov.
F, urnové miesto zakúpenie - 400,-EUR
2) Poplatok za prechodné uloženie rakvy v chladiacom zariadení domu smútku: 10,- EUR.
3) Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá pohreb obstaráva.
Čl. 21
Záverečné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lovciach dňa
......................... .

2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Lovce –prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku č.p. 241, číslo parcely 520/10,11,12 zo
dňa 20.09.2013.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli.
V Lovciach dňa ...........................
Bc.František Richter
Starosta obce Lovce

