OBEC MÁLAŠ
Prevádzkový poriadok pohrebiska
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-21. Identifikačné údaje:
Pohrebisko: Málaš
Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Málaš
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Málaš
IČO:00307246
Správca pohrebiska:Ladislav Minárik – Pohrebné služby
Tekovské Lužany, ul. SNP č. 85
IČO:40670546
2. Všeobecné ustanovenia:
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a
opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri
prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov a zákonom NR SR č.126/2006 Z.z. O verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Základné údaje o pohrebisku:
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska:
3.1 Objektová skladba – samostatne stojaci dom smútku
s oddelenou miestnosťou, prezliekárňou, so svetelnou a
tepelnou pohodou,
3.2. Cintorín – určený na pochovávanie do hrobov a
hrobiek, studňa s elektrickým čerpadlom na vodu na polievanie,
oddelený zber biologicky rozložiteľného odpadu a komunálneho
odpadu,
3.3 Technické vybavenie domu smútku – chladiace
zariadenie, ventilácia.
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-34. Podmienky a zásady prevádzky pohrebiska
4.1 Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
vykonáva správca pohrebiska,
- pochovávanie vykonáva správca pohrebiska
- správu a údržbu pohrebiska vykonáva prevádzkovateľ
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku vykonáva
prevádzkovateľ pohrebiska
- údržbu, čistotu a poriadku pohrebiska vykonáva
prevádzkovateľ pohrebiska
- prevádzku a údržbu zariadení pohrebiska vykonáva
prevádzkovateľ pohrebiska
- likvidáciu odpadov z pohrebiska vykonáva prevádzkovateľ
pohrebiska
- zabezpečenie rozlúčkového obradu vykonáva správca
pohrebiska
- vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch
vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska
- uzatváranie nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta
vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska
4.2 Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska:
- prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom pohrebiska a tento sprístupniť
verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku
- viesť evidenciu:
mena a a priezviska osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v
hrobovom mieste uložené,
miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo
dátum uloženia ľudských pozostatkov a uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania
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-4záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy bol nakazený
nebezpečnou chorobou
dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene
nájomncu
údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa
taký zákaz vydal
údaj o zrušení pohrebiska
skutočnosť, či je hrob chránený ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či sa jedná o
vojnový hrob
- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb
pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním
- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri
smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v
súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
- písomne informovať nájomcu o
skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené
dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je
známa jeho adresa a súčasne túto informáciu zverejniť na
mieste obvyklom na pohrebisku
ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predlžiť
a na tento účel si vyžiadať posudok RÚVZ a na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
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.
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-5O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je
povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu
- správca pohrebiska je povinný:
prevziať ľudské pozostatky alebo ostatky, ak sú splnené
nasledovné podmienkyúmrtie je doložené
- listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí
vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o
medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov
- ak ide v súvislosti s úmrtím o
podozrenie zo spáchania trestného
činu, je písomný súhlas orgánu
činného v trestnom konaní
- prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína
pravidelne vyvážať odpad z cintorína
zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domu smútku a
chladiaceho boxu
koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné
služby
zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri výkone zamestnania

- práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového
miesta:
nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať
údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi
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-6pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest
nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy
kríky a umiestňovať lavičky len s predchádzajúcim súhlasom
prevádzkovateľa
na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo úpravu
existujúcej stavby na cintoríne je nájomca povinný požiadať o
predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska,
- povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s
udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním
dôstojnosti tohto miesta:
návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta, nesmú sa hlučne správať,
odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické a
omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a
zeleň
je zakázané vodiť psov na pohrebisko
- čas prístupu verejnosti na pohrebisko
november – február: od 8.00 do 16.00 hod.
marec – október: od 6.00 do 20.00 hod.
- spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest
na pochovávanie
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí splňať
tieto požiadavky:
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
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-7dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej
vody,

bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť
najmenej 0,3 m
rakva musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m,

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do
uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať
najmenej 10 rokov.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého
hrobu uložiť ďaľšie ľudské pozostatky, ak ich je možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej
1 m.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými
pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky
musí byť zabezpečená pred únikom záoachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky
exhumovať na žiadosť:
orgánov činných v trestnom konaní,
obstarávateľa pohrebu, alebo
blízkej osoby, ak obstarávaťeľ pohrebu už nežije, alebo
ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
- dĺžka tlecej doby je 10 rokov
- spôsob nakladania s odpadkami:
Na pohrebisku vzniknutý odpad je nutné triediť na
komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad.
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-8Prevádzkovateľ pohrebiska určí miesta na zber
komunálneho odpadu a skládku biologicky rozložiteľného
odpadu. Tieto miesta viditeľne označí.
- cenník služieb:
Prevádzkovateľ určuje nasledovný cenník:
Nájom hrobového miesta na 10 rokov – 80 Sk
Prenájom domu smútku na každých, aj začatých 24 hod.-100
Sk
Použitie chladiaceho zariadenia na 48 hod. - 200 Sk
- spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a
obradných siení:
Obradná sieň sa používa takým spôsobom, aby neboli
porušené protipožiarne predpisy obce.
Dom smútku sa na účely uloženia ľudských pozostatkov
alebo na účely obradu preberá aj odovzdáva na Obecnom
úrade. Mimo pracovnej doby sa toto uskutočňuje na základe
dohody so starostom obce.
5. Režim údržby čistoty a dezinfekcie
prevádzkových priestorov a zariadenia
a/ prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a
zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť,
zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a
čistote.
b/ za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia
horeuvedených priestorov a zariadení
c/ dekontaminácia sa vykonáva dôkladným odstránením
mechanických nečistôt a následnou dezinfekciou pomocou
dezinfekčného prostriedku s predpísanou koncentráciou.
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-9d/ pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa
spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa
vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.
e/ prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu sa
dezinfikujú podľa potreby a po použití.
f/ chladiace zariadenie sa dezinfikuje v prípade kontaminácie,
po vyskladnení a podľa potreby
6. Záverečné ustanovenie
Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá
prevádzkovateľ: Obec Málaš
Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje
prevádzkovateľ súhlas obecného zastupiteľstva a RÚVZ.
V Málaši, dňa 21. marca 2007
Karol Streda
starosta obce
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