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Obecné zastupitel‘stvo v Šemši na základe ust.~ 18 ods. 2 zákona Č. 131/ 2010 Z. z

o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. ~ 4 ods. 3 písm. I) a g) zákona SNR

Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o

obecnom zriadení“) prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie Č. 1/2013 kt o rým
vydáva

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO

verejný cintorín v Obci Šemša

Či.i
Úvodné ustanovenia

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotno-technických zariadenĺ, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo
k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spósobom, zodpovedajúcim zdravotným
predpisom, prikazujú, aby poliiebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzt‘ahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a mé
právne predpisy.

Č1.2
Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrehiska „verejný cintorín“ v
Obci Šemša.

Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska „verejný
cintorín“ v Obci Semša a to v zmysle zákona o pohrebníctve Č. 13 1/2010 Z.z., ktorý
nadobudol účinnost‘ 1.1.2011, doplnený zákonom Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/ živnostenský zákonl v znení neskorších predpisov



ČL3
Základné pojmy

Na účely tohto prevádzkového poriadku sú v zmysle zákona určené nasledovné základné
pojmy:

a! ľudské pozostatky sú ľudské mřtve telo,

b / l‘udské ostatky sú l‘udské pozostatky Po pochovaní,

c / pochovanie je ukiadanie ľudských pozostatkov do hrobu, hrobky na pohrebisku,
uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov / ďalej len popol /
rozptylom na rozptylovej lúke alebo vysypom popola na vysypovej lúke, alebo uloženie urny
s popolom na pohrebisku, popol sa móže uložiť aj na mom mieste,

d / spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,

e / verejné pohrebisko / d‘alej len pohrebisko / je cintorín, kolumbárium, umový háj,
rozptylová lúka a vysypová lúka,

fl hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny,

g/ balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoj posmrtných zmien
vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

h/ konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj
posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,

i / úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy, úprava
zahfňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,

j / transportná rakvaje určená na prevoz ľudských pozostatkov,

k / transportný vak je vak ‚ ktorý slúži na rovnaký účel ‚ tak ako aj transportná rakva ‚

I/ konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovávajú,

m / exhumáciaje vyňatie ľudských ostatkov z hrobu,

n / skrývka je vrstva zeme ‚ ktorá sa má odstránit‘ pred zrušením rozptylovej lúky alebo
vysypovej lúky,

o / hrob je priestor v zemi, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a zasype sa
vykopanou zeminou,

p / hrobka je priestor, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a je zhotovená z betónu,
alebo muriva,



r/ nájomca je osoba, s ktorou prenajímateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto na
pobrebisku,

s/ obstarávateľ je osoba, ktorá zariaďuje pohreb.

Č1.4
Základné povinnosti prevádzkovatel‘a správy pohrebiska a poskytovanie služieb

PrevádzkovatePje povinný :

1. zriaďovat‘ miesta na hroby, umové bloky/v prípade výstavby kolumbárial na pohrebisku,
ktoré spravuje a prevádzkuj e

2. zabezpečovat‘ výkopy hrobových jám a exhumácie

3. vkladat‘ rakvy a umy s telesnými pozostatkami zomrelých do hrobov, hrobiek a krýpt,

4. vykonávat‘ úpravu zemných brobov navřšením zeminy Po zasypaní jamy zeminou a
osadzovať drevené kríže, resp. obelisky,

5. osádzat‘ umové miesta a háje,

6. vykonať rozlúčkový pohrebný obrad v obradnej sieni na pobrebisku, umožnit‘ prítomnost‘
obstarávateľa pohrebu a blízkych osób pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
zdržat‘ sa v styku pred pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožnit‘
prítomnosť cirkvi a mých osób v súlade s prejavenou vóľou odstarávateľa pobrebu,

7. prepožičat‘ hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto prevádzkovým
poriadkom,

8. viest‘ evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na
pobrebisku a písomne informovat‘ nájomcu o skutočností, že uplynie lehota, za ktorú bob
nájomné zaplatené, ak muje známa jeho adresa,

9. písomne informovat‘ nájomcu o dátume, ku ktorému sa má pobrebisko zrušit‘, ak mu je
známa jeho adresa, súčasne zverejnit‘ túto informáciu aj na obvykbom mieste na pohrebisku,

10. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby / spravidla
10 rokov / zotleté, tleciu dobu primerane predlžit‘ a na tento účel si vyžiadať posudok
RUZV na základe tohto posudku upravit‘ prevádzkový poriadok pohrebiska,

11. prevádzkovatcľ pohrebiska je povinný počas trvania nájornnej zmluvy zabezpečit‘ prístup
k hrobovému miestu a zdržat‘ sa akýchkol‘vek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov,
ked‘ je potrebné bezodkladne zabezpečit‘ bezpečné prevádzkovanie pohrebiska . 0 takomto
zásahu je prevádzkovateľ pobrebiska povinný bezodkladne informovat‘ nájomcu a to
písomne.

12. V súlade s ~ 8 ods. 1 cit zákona prevádzkovatel‘ pohrebiska / alebo pohrebnej služby
prevezme ľudské pozostatky alebo ostatky ‚ ak je úmrtie doložené:



a! listom o prehliadke mřtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mřtveho,

b/ pasom pre mftvolu ak jde o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
ods. 2 ‚ ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ
pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom
konaní.

13. Prevádzkovatel‘ je povinný splnit‘ ust. Zák. č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve v súvislosti s
vykonaním skúšky odbornej spósobilosti na prevádzkovanie pobrebiska. Odborne spósobilá
na prevádzkovanie pohrebiská Po splnení zákonom uložených podmienok je JUDr. Gabriela
Mináriková.

Č1.5
Povinnosti nájomcov, návštevníkov pohrebiska a podnikatel‘ských subjektov

vykonávajúcich práce na pohrebisku

1. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení
užívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle ~ 663 a ~ 684
Občianskeho zákonníka. Nájomcom u hrobových miest, ktoré boli prepožičané do 31.10.2005
je osoba, na ktorú bol vystavený prvý doklad.

2. Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, zastupujúce
nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu pri vybavovaní na správe pohrebiska, alebo ak
vykonávajú kamenárske ‚ záhradnícke a údržbárske práce na broboch, sú povinné predložit‘
písomné splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu, správe pohrebiska.
Súkromné osoby, ktoré zastupujú nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu, sú povinné predložiť
správe cintorína písomné splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu s úradne
overeným podpisom.

3. Úpravu hrobu / kvetinová výzdoba, pomník hrobka! majú právo vykonať nájomcovia
hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad pohrebiska.

4.Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť okolie
a odstránit‘ zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby nesmú ukladat‘ do kontajnerov na
pohrebisku, ale sú povinné tieto odniest‘ na vlastné náklady.

5. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už jestvujúcich stavieb
je potrebný písomný súhlas správy pohrebiska, na základe „Ohlásenia stavebno
kamenárskych prác,,.Spopolnené telesné pozostatky móžu s vedomím správy pohrebiská
uložif i nájomcovia príslušného hrobového miesta.

6. Bez písomnélio súhlasu správy pohrebiská nie je povolené vysádzat‘ stromy, kry,
umiestňovať lavičky a mé stavby.

7. Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku je správa pohrebiská oprávnená uviesť okolie
hrobového miesta do póvodného stavu na náklad porušiteľa týchto ustanovení.

8. Každý podnikatel‘ský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, je povinný



nepotrebné zbytky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave
pomníkov vyviest‘ z pohrebiska.

9. Správa pohrebiska nezodpovedá za vzhľad a stav hrobiek, nakol‘ko sú súkromným
majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.

10. Správa pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, odcudzenia časti hrobov, ako aj
výzdobu, pretože jej nie je známy okruh osób, ktoré móžu do stavu hrobky zasahovať,
vykonávaf na nej zmeny a úpravy.

11. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovat‘ údržbu hrobového
miesta a oznamovat‘ prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest.

12. Obstarávateľ pohrebu, nájomca je povinný včas zistiť či rozmery a stav hrobky
zodpovedajú možnosti uložit‘ ďalšiu rakvu. Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce
z technologických a bezpečnostných dóvodov prevádzajú až v deň pohrebu. Obstarávateľ
pohrebu je povinný na svoje náklady demontovat‘ tie časti hrobky, ktoré obmedzujú
bezpečnost‘ a technologický postup výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom.

13. Obstarávatel‘ pohrebu, náj omca je povinný na správe pohrebiska oznámit‘ výkop hrobu
min. 2 pracovné dni pred pohrebom.

14.Nájomca pri stavbe hrobky je povinný zabezpečit‘ hrobku pred únikom zápachu do
okolia a musí byt‘ vyrobená tak, aby chránila l‘udské ostatky pred hlodavcami.

15. Výkopy hrobov, pochovávanie smú vykonávat‘ len zamestnanci prevádzkovateľa
pohrebiska, alebo ním písomne poverené podnikatel‘ské subjekty, prípadne pokial‘ výkopové
práce si súkromne sám zabezpečuje nájomca, je to možné len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrehiska.

16. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ na základe rozhodnutia príslušného
úradu. Ziadosti nájomcov o výrezy prijíma prevádzkovateľ vždy do konca augusta bežného
kalendárneho roka, pretože výrezy sa smú realizovať len v období vegetačného kľudu.

Č1.6
Prepožičanie hrobového miesta — nájomná zmluva

1. Prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto.

2. 0 prepožičaní hrobového miesta vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu. Pri úmrtí
iiájomcu prednostná právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten
z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Správa pohrebiska bude akceptovat‘ len taký doklad,
ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu alebo notárom overený hodnoverný
doklad.

3. Ak priami dedičia už nežijú tak sa nájomná zmluvy uzatvorí s dedičmi nežijúcich dedičov.
Správa pohrebiska bude akceptovat‘ len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania,
uznesenia súdu, alebo notárom overený hodnoverný doklad. Platí to aj v prípade, ak priami



dedičia už nežijú, tak sa nájomná zmluva uzatvorí s dedičmi nežijúcich dedičov za rovnakých
podmienok uvedených v bode 2.

4. Pri jestvujúcich hrobových miestach, kde nie je uvedený nájomca, alebo obstarávateľ
pohrebu a nájomcom alebo obstrávateľom pohrebu bola poisťovňa alebo zamestnávateľ
nebohého, ktorý je pochovaný na miestach uvedených v prevádzkových smerniciach, majú
prednostne právo na uzavretie nájomnej zmluvy dedičia nebohého ‚ ak je dedičov viac, má
prednostne právo na uzavretie zmluvy ten, kto sa prihlásil ako prvý. Opät‘ za spinenia
podmienok uvedených v bode 2.

5.Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladaf s týmto miestom podľa
tohto prevádzkového poriadku.

6. N á j o m n é za prepožičanie hrobového miesta sa p 1 at í v op r e d, vo výške
v zmysle platného cenníka pri uzatvorení nájomnej zmluvy

7. Platiteľom nájomného móže byt‘ len nájomca alebo ním poverená osoba, na doklade o
zaplatení nájomného musí byt‘ uvedený nájomca hrobového miesta. Prideľovanie a určovanie
poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii správy pohrebiska.

8. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nadobúda vlastnícke práva k tomuto
miestu. Vlastníctvom nájomcu je h r o b k a.

Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom
nájomcu, úradne overeným na príslušnej matrike, resp. u notára.

Č1.7
Výpoved‘ nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie za podmienok :

aJ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájomného miesta — hrobu na d‘alšiu
dobu,

b/ pohrebisko sa zruší

c/ nájomca ani Po výzve nezaplatí za užívanie hrobového miesta ‚ ak je nájomca známy,
výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa, kedy nebolo nájomné zaplatené, ak Po výzve do
jedného roka nájomca neodstráni príslušenstvo hrobu, prevádzkovateľ pohrehiska ho predá na
dražbe, ak nájomca nie je známy, uverejní výpoveď na obvyklom mieste - na pohrebisku,
výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, kedy nájomné nebolo zaplatené, Po túto dobu
ponechá prevádzkovateľ príslušenstvo hrobu na mieste s označením ‚ že ide o 5 ročné
uloženie, počas ktorého sa nájomca móže prihlásif, Po uplynutí tejto výpovednej doby, ho
prevádzkovatel‘ predá na dražbe.

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu na základe bodu 1/ ‚písm. a /
a b/ podľa zákona 131/2010 Z.z. ‚ musí zabezpečit‘ so súhlasom náj omcu ině hrobové miesto
a na vlastné náklady preložit‘ ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové
miesto.



3. Prevádzkovateľ pohrebiskaje povinný písomne upozornit‘ na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručit‘ najmenej 3 mesiace predo dňom

a! keď sa má hrobové miesto zrušiť,

bl keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

5. Ak mu nic je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pobrebisku.

6. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, sa móžu zrušiť len podľa ~ 23
ods. 6 citovaného zákona — rozhodnutie Ministerstva kultúry SR alebo rozhodnutím obce —

obecným zastupiteľstvom.

7. Prevádzkovatel‘ vypovie náj omnú zmluvu na prepožičanie hrobového miesta a náj omca
neplní podmienky podl‘a tohto prevádzkového poriadku.

Č1.8
Evidencia pohrebiska

1. Evidencia obsahuje tieto údaje:

a! názov a miesto! adresu / pohrebiska, IČO a DIČ prevádzkovatel‘a~

bl meno, priezvisko, rodné číslo zomrelého,

c/ dátum a miesto narodenia, vek zomrelého ‚ dátum úmrtia

d/ dátum poehovania aleho spopolnenia,

e, umiestnenie ‚číslo hrobového miesta a hÍbku pochovania,

f/ meno, priezvisko ‚ adresu miesta trvalého pobytu a číslo nájomcu ak ide o fyzickú osobu,
obchodně meno, sídlo a identifikačně číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,

g/ záznam o nebezpečnej chorobe

hl dátum zaplatenia nájomného za prepožičané miesto a dobu, na ktorú bob nájomné
vyplatené,

iI dátum uzavretia nájom~nej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,

ji potratené alebo predčasne odňaté l‘udské plody nepodliehajú evidencii matriky.

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovaf údaje o

a! zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa takýto zákaz vydal,

b/ zrušení pohrebiska,



c/ skutočnosti, čije hrob chránený ako národná kultúma pamiatka alebo pamatihodnost‘ obce
podl‘a osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob.

Urnu s popolom vydá správa pohrebiska obstarávateľovi kremácie, alebo splnomocnenej
osobe, ktorá oznámi, kde bude urna s popolom uložená.

Č1.9
Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je otvorené denne : od 1.04. - 8.11. od 7,00 do 20,00 hod.

od9.11. - 31.03. od 7,OOdol7,O0hod.

2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou dobou opustit‘ pohrebisko.

3. Na pobrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace
osoby a majú príslušné označenie.

4. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykioch, kolieskových korčuliach,
scateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.

5. V zimnom období platí v čase od 15. 10. do 31.3. zákaz vstupu všetkých
súkromných motorových vozidiel do areálu pobrebiska.

6. V zimnom období od 15.10. do 31.3. sa komunikácie udržujú len
v obmedzenorn rozsahu ‚ ktorý je potrebný pre výkon pobrebov.

Či. 10
Ukiadanie telesných a spopoinených pozostatkov zomreiých

1. Hrob na ukiadanie do zcrnc ľudských pozostatkov musí splňat‘ tieto požiadavky:

- hÍbka musí byt‘ pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 rn, pre diet‘a
mladšie ako 10 rokov naj menej 1,2 rn,

- dno musí ležat‘ najmenej 0,5 rn nad hladinou podzemnej vody,

- rakva s ľudskýrni pozostatkami musí byt‘ Po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 rn,

- bočné vzdialcnosti medzi jednotlivými hrobmi musia byt‘ najmenej 0,3 rn.

2. Ľudské ostatky musia byt‘ uložené v hrobe najrnenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 10 rokov.

3. Pred uplynutím tlecej doby sa rnóžu do tohto istého hrobu uložit‘ d‘alšie pozostatky, ak je
ich možné uložit‘ nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahlej
zeminy bude najmenej 1 m nad zemou.

4. Do hrobky je možné uložit‘ aj viacero rakiev, ale hrobka musí byt‘ zabezpečená pred



únikom zápachu do okolia a musí byt‘ vyrobená tak, aby chránila l‘udské ostatky pred
hlodavcami.

5. Výkop betónových brobiek sa vykonáva podl‘a požiadavky:

- jednoosobný — dIžka 240 cm, šírka 120 cm, hÍbka 80 cm,

- dvojosobný — dĺžka 240, šírka 120 cm a hÍbka 160 cm,

- trojosobný — dĺžka 240, šírka 120 cm a hÍbka 240 cm,

- detský hrob — podl‘a potreby,

- urnové miesto — dÍžka 100 cm, šírka 100 cm.

6. Rozlúčkový obrad, výkop, zasypávanie hrobných miest, prevoz zosnulého od obradnej
siene k miestu pochovania ‚ budovanie urien vykonávajú len pracovníci správy pohrebiska,
alebo ním poverený podnikatel‘ský subjekt.

7. Urny so spopolnenými pozostatkami zomrelého možno ukladaf do urnových miest ‚aj do
exitujúcich brobov.

8. V zmysle zákona 13 1/2010 Z.z. musí byt‘ mřtvy pochovaný:

a! obec zabezpečí pochovanie ak do 96 hod pochovanie nikto nezabezpečil, pnp. do 7 dní sa
nezistila totožnost‘ mi~tveho, na území ktorej došlo k úmrtiu, alebo ak nie je známe miesto
úmrtia, obec, v katastri ktorej sa našli ľudské pozoslatky, ak sa nezistila totožnosť osoby,
ľudské pozostatky nie je možné spopolnit‘.

b/ ak sa ľudské pozostatky neuložili do chiadiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hod.
od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hod. od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, je pochovanie
možné ibneď. Ľudské pozostatky uložené v chiadiacom zariadení musia byť pochované do 14
dní od úmrtia, okrem prípadov, keď v trestnom konaní bola nariadená súdna pitva.

c/ ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne to oznámiť
Ministerstvu zahraničných ved SR, alebo diplomatickej misii, alebo konzulárneniu úradu
štátu, ktorého bol mřtvy príslušníkom.

Ak obec nedostane od vyššie uvedených úradov oznámenie o zabezpečení prevozu l‘udských
pozostatkov, alebo súhlas na ich pochovanie ‚ ľudské pozostatky pochová obec.

9. Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého l‘udského plodu požiada ‚ správa
pohrebiska umožní jeho pochovanie, na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia
v matrike.

10. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého, alebo urnu s so spopolnenými pozostatkami
zomrelého je možné do existujúceho hrobu uložit‘ len s písomným súhlasom nájomcu.



Či. ii
Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovat‘ na žiadost‘ orgánov
Činných v trestnom konaní, obstarávateľ pohrebu, alebo blízkej osoby, keď obstarávateľ už
nežije, alebo ak obstarávatel‘om pohrebu bola obec.

2. Žiadost‘ musí mat‘ písomnú formu, musí obsahovat‘ posudok RÚVZ, list
o prehliadke mí~tveho a štatistickom hlásení o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú
prevádzkovateľom pohrebiska a osobný, alebo písomný súhlas nájomcu hrobového miesta
overený notárom alebo matrikou, kde budú ľudské ostatky uložené, ak nájomca nie je totožný
so žiadateľom o exhumáciu, osobný alebo písomný súhlas nájomcu hrobového miesta,
v ktorom sa exhumácia vykoná, overený notárom alebo matrikou.

3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. S pozostatkami bude dóstojne
manipulované, prenášané budú v rakve a Čo v najkratšom Čase pochované do nového hrobu,
alebo spopolnené. Exhumácia pozostatkov bude vykonávaná z etických dóvodov tak, aby
bol zamedzený prístup verejnosti, prípadne mimo otváracích hodín.

4. Exhumácie vykonávajú a zabezpeČujú len zamestnanci dodávateľskej firmy, s ktorou má
prevádzkovatel‘ uzavretú zmluvu a ktorá má na túto Činnosť súhlas príslušného RUVZ a je
odborne spósobilá na výkon týchto činnosti.

Či. 12
Tiecia doba

1. Telo zomrelého musí byt‘ v zemi alebo v hrobke minirnálne po dobu 10 rokov. Táto doba sa
nazýva tlecia doba.

Či. 13
Označenie hrobov

1. Nájomca je povinný dodržat‘ základné oznaČenie hrobu podľa tohto prevádzkového
poriadku, základné oznaČenie hrobu Po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého je
pomník, alebo drevený kríž, prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobného
miesta bezprostredne po pochovaní. Na pomníku alebo kríži, obelisku musí byt‘ uvedené:

aJ meno a priezvisko zomrelého,

b/ dátum narodenia, dátum úmrtia

Či. 14
Zásobovanie pobrebiska vodou

Na verejnom cintoríne bude zabezpečené zásobovanie priemyselnoU vodou na polievanie
záhonov a výsadby kvetov na hioboch z jedného zdroj a Po vybudovaní obecného vodovodu.



ČL 15
Podmienky a priebeh pohrebných obradov

Pohrebné obrady sa vykonávajú Po oznámení správcovi pohrebiska - Obecnému úradu
v Semši každý deň v týždni. Bez oznámenia nie je možné obrad pochovania
vykonať.

Či. 16
Prevádzkové priestory pohrebiska

Medzi prevádzkové priestory pohrebiska patrí:

- pohrebisko, kolumbárium a komunikácie,

- prevádzková budova / domček I, ktorý slúži aj ako sklad upratovacieho servisu.

Či. 17
Záverečné ustanoveflia

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov prevádzky pohrebiska, pre
osoby vykonávajúce práce na pohrebisku.

Pri prevádzkovaní pohrebiská budú dodržané ust. Zák. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

V prípade vykonávania údržbárskych prác na pohrebisku / cintoríne / sa návštevníci
pohybujú v priestoroch pohrebiska na vlastnú zodpovednosť !!!

2.Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa rušia doposiaľ
platné prevádzkové smernice.

3. Doterajšie právne vzťahy za užívanie hrobového miesta zostávajú zachované tak, ako bol v
právnom vzťahu dojednané a za rovnakých podmienok platné, tak ako boli v
predchádzajúcich článkoch podrobne uvedené v súlade so zákonom.

4. V prípade akejkoľvek potréby kontaktujte prevádzkovatel‘a pohrebiska na t.č.05 5/6970190

Či. 18

1. Cenník služieb na verejnom cintoríne Šemša

Prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov
Hrobka 20 €
Hrobka detská 10 €
Hlinený hrob 10 €
Hlinený hrob detský S €
Urnové miesto 10 €



Obnova užívacieho práva na 10 rokov
Hrobka 20 €
Hrobka detská 10 €
Hlinený hrob 10 €
Hlinený hrob detský 5 €
Urnové miesto 10 €

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šemši Č.
33/2013 dňa3l.5.2013
3. Zmeny a dopinenia tohto prevádzkového poriadku schval‘uje Obecné zastupitel‘stvo Obce
Šemša.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost‘ dňom 18.6.2013.

VŠemši dňa 31.5.2013

-Ý
Jozef Lukáč — starosta obce


