Obecné zastupiteľstvo v Hybiach v súlade s ustanoveniami §6 ods. 1, §11 ods. 4 písm.g
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v platnom znení a
v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení (ďalej len
„zákon o pohrebníctve“) sa uznáša a vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hybe.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Obec Hybe týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hybe (ďalej len „prevádzkový poriadok“), ktorý tvorí
prílohu k tomuto VZN.
Čl.2
Záverečné ustanovenia
1/ Toto VZN bob schválené Obecným zastupiteľstvom v Hybiach dňa 2.9.2019.
2/ VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Karol Pavlíček
Starosta obce Hybe

Zverejnené k pripomienkovaniu: 8.8.2019
Schválené OcZ Hybe dňa: 2.9.2019 uznesením č. 31.
Zverejnené po schválení dňa: 3.9.2019
Účinnosť nadobúda dňa: 18.9.2019

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Obce H y b e
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve / ďalej len zákon /v znení neskorších predpisov.
Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska „Verejný cintorín“
v Hybiach.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska , na nájomcov,
obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku, na návštevníkov
pohrebiska a subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.
Čl. 1
Prevádzkovateľ pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Hybe,
sídlo: Obecný úrad Hybe, 032 31 Hybe 2,
IČO: 00315231,
DIČ: 2020581376,
č. t.: 044/5296121
e mail: hybe@hybe.sk
Čl. 2
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
- Vykopanie a zasypanie hrobu
- Vykonanie exhumácie
- Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
- Správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä:
 Zber a odvoz odpadu z pohrebiska
 Vykonávanie dozoru a povoľovanie stavebných prác na pohrebisku
 Dodávku úžitkovej vody
 Sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín
- Údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

Čl.3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné
činnosti:
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
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- správu a údržbu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä: uzatváranie nájomných zmlúv,
ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcom hrobové a urnové miesta na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávka úžitkovej vody, zabezpečenie osvetlenia,
sprístupňovanie pohrebiska verejnosti
počas otváracích hodín,
- správu a údržbu:
Domu smútku, hrobov významných osobnosti, ak nie sú známi
nájomcovia, hnuteľného a nehnuteľného majetku obce na pohrebisku, ako aj komunikácie a
zelene na pohrebisku.
Čl.4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a/ Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej
medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom.
Zmluva musí mať písomnú formu a musí byť uzatvorená na dobu neurčitú a nesmie sa
vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej doby v danom hrobovom mieste na
pohrebisku.
- Uzatvorením nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku má nájomca právo zriadiť na
prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania
príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky
alebo ľudské ostatky a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa.
- Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na
vlastné náklady.
- Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky alebo uloženiu urny s
popolom na pohrebisku,
b/ Udržiavať prenajaté hrobové miesto poriadku na vlastné náklady za podmienok:
-

- Hrobové miesto maže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku len tak, aby
nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska, riadiť sa podmienkami stanovenými
prevádzkovateľom pohrebiska, najmi pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého
materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný
dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste
na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu. na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska a je povinný po ukončení
prác dať okolie hrobu do pôvodného stavu.
c) Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné k vedeniu evidencie hrobového miesta a nájomnej zmluvy
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d) Udržiavať poriadok na pohrebisku a dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku. Ak
prevádzkovateľ zisti nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, písomne vyzve nájomcu,
aby ich do 30 dni od doručenia upozornenia odstránil. Ak sa tak nestane, opatrenie vykoná
prevádzkovateľ na náklady nájomcu.
e) Dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu (minimálne priezviska rodiny,
príslušníka ktorej rakva alebo urna sa v hrobe nachádza)
f) Platiť poplatok za nájom hrobového miesta dopredu na obdobie a vo výške platného
cenníka ( viď čl. 14)
Čl.5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1 ) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
2) Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ
pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
3) Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a
zachovanírn dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a
poskytovateľov služieb na pohrebisku.
4) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta a sú povinní:
a/ zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného
cítenia pozostalých a verejnosti.
b/ nesmú robiť hluk/ púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu/.
c/ fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň na pohrebisku.
5) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázat' z pohrebiska fyzické osoby, ktoré
ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním iných
návštevníkov pohrebiska.
6) Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad,
7) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste
na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
8) Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových
miest je zakázané.
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9) Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných
výpusti . Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na
prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska,
10) Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie
odpadu, je nutné toto opatrenie rešpektovať. Každá osoba, vykonávajúca kamenárske práce
alebo iné stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie
hrobového miesta. Nepotrebné zvyšky kameňa a iných materiálov používaných pri stavbe a
oprave pomníkov alebo inej údržbe hrobového miesta je povinná odviesť z pohrebiska na
vlastné náklady a na miesta na to určené.
11) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
12) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch
pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných
priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených
prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
13) Vstup so zvieratami na pohrebisko je zakázaný.
14) Na pohrebisko je zakázané vstupovat' osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a
psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne.
15) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradenej komunikácii,
a to na prepravu:
rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo
uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení, na miesto pochovania a na
dovoz vencov na pohreb,
materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov,
náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
nevládnych a zdravotne postihnutých osôb
16) Vstup s motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom na trávnaté plochy a na
chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta a pohyb všetkých
motorových vozidiel v priestoroch pohrebiska je zakázaný, ak by to mohlo narušiť pokojný
priebeh pohrebného obradu.
Čl.6
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
Pohrebisko je sprístupnené pre podnikateľské subjekty – kamenárske práce:
od 7,oo hod. do 19,oo hod.
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Pre návštevníkov pohrebiska je pohrebisko prístupné :
- od 1.apríla do 31.októbra denne od 7,oo hod. do 21,oo hod.
- od 1.novembra do 31.marca od 7,oo hod. do 19,oo hod.
- týždeň pred Sviatkom všetkých svätých a po dni Pamiatka zosnulých je pohrebisko
prístupné denne od 7.oo hod. do 20.oo hod..
Dom smútku je sprístupnený v čase smútočného obradu a na požiadanie objednávateľa.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období podľa svojich možností len
nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku.
Čl.7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky možno ukladať do urnových
miest aj do existujúcich hrobov.
2) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do
každého hrobu, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v § 19 ods.l, ods. 2 zákona o
pohrebníctve. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené
ďalšie ľudské pozostatky za podmienky, že pri ukladaní vrchnej rakvy nepríde k
manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej
zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1m.
3) Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak je v
nej voľné miesto za podmienok uvedených v §19 ods.6 zákona o pohrebníctve
4) Plán hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
prevádzkový poriadok pohrebiska je uložený a prístupný:
k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska , vo vitríne na pohrebisku, v
elektronickej
forme na portáli www.cintoriny.sk.
Čl.8
Dĺžka tlecej doby
1) Tlecia doba na pohrebisku, ktorej zriaďovateľom je obec, v súlade 19 ods. 3 zákona o
pohrebníctve je stanovená v dĺžke 10 rokov, Ak ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu.
Čl.9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1/ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť a pravidelne aktualizovať evidenciu pre
pohrebisko . Obsah evidencie je stanovený v §17 ods, 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.
Evidencia pohrebiska sa člení na:
evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje:
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-

meno, priezvisko a dátum 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 podľa § 21 zákona o pohrebníctve
a údaje o zmene nájomcu,
údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka, alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
Čl. 10
Spôsob nakladania s odpadmi

Všetok komunálny odpad z pohrebiska verejného cintorína sa zhromažďuje v zbernej nádobe
veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa podľa potreby ukladá na skládke komunálneho
odpadu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Hybe o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi . Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta
/okrem stavebných odpadov/ je nájomca hrobového miesta povinný odniesť do kontajnera
a nádob na to určených na pohrebisku.
Čl. 11
Zásobovanie pohrebiska vodou
Na pohrebisku na verejnom cintoríne v obci Hybe je zabezpečené zásobovanie vodou na
polievanie záhonov a výsadby hrobov z verejného vodovodu, ktorá patrí Liptovskej
vodárenskej spoločnosti.
Výtokový ventil je umiestnený pri vstupnej časti cintorína.
Čl. 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovatelia pohrebných služieb rnôžu vstupovat' na pohrebisko za účelom dočasného
uloženia ľudských pozostatkov do chladiarenského zariadenia na základe uzatvorených zmlúv
alebo súhlasu medzi prevádzkovateľom
pohrebných služieb
a prevádzkovateľom
pohrebiska.
Pred vstupom na pohrebisko je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný: preukázať sa
poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa pohrebiska platnou koncesnou listinou na
vykonávanie koncesovanej živnosti - prevádzkovanie pohrebnej služby.
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Pohrebné obrady v obradnej miestnosti a pochovanie sa môžu vykonávať každý deň.
Termíny pohrebných obradov sa na cintoríne konajú v určených časových intervaloch po
dohode s objednávateľom. Termíny obradov upresňuje prevádzkovateľ
cintorína
s objednávateľom.
Pohrebné služby sú povinné priviezť rakvu s telesnými pozostatkami najneskôr v deň obradu,
alebo skôr kedy uložia telo zosnulého do chladiaceho zariadenia.
Čl. 13
Prevádzka domu smútku
Prevádzková budova DOM SMÚTKU je rozdelená na technicko-prevádzkovú časť a verejnú
časť, ktorá je napojená na verejný vodovod, žumpu 10 m3, elektrické siete.
Vykurovanie je elektrickými akumulačnými pecami.
Technicko-prevádzková časť obsahuje:
- 1 obradnú sieň
- sklad pre potreby k smútočným obradom
- 1 chladiaci box na uloženie zosnulých, ktorý zabezpečí trvalé udržanie teploty
v rozmedzí 0 až 5oC.
- WC pre správcu
- sklad pracovných náradí a čistiacich pomôcok
Verejná časť obsahuje:
- spojovacia chodba do obradnej siene, obradná sieň
- kancelária na prípravu smútočného obradu osôb vykonávajúcich obrad
- verejné WC
- miestnosť pre účinkujúcich na smútočných obradoch
Dom smútku je pripravený pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
Čl. 14
Cenník služieb
Cenník služieb na pohrebisku tvorí Prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ tento Prevádzkový poriadok pohrebiska neupravuje niektoré právne vzťahy na
pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona o pohrebníctve v platnom
znení.
V Hybiach dňa : 2.9.2019
Ing. Karol Pavlíček
starosta obce Hybe
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Príloha č.1
Cenník služieb

Úhrada za nájomné hrobového miesta na 10 rokov sa stanovuje nasledovne:
Jedno hrobové miesto
Dvoj hrob
Troj hrob
Urnové miesto

10
20
30
5

€
€
€
€

Príprava a použitie priestorov a vybavenia Domu smútku :
10 €/obrad
/Poplatok zahŕňa: prípravu priestorov pred použitím Domu smútku , uvedenie priestorov do
pôvodného stavu, napr.: upratanie, dezinfekcia , uloženie zariadení /
Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia Domu smútku
/poplatok sa platí za každý aj začatý kalendárny deň/

Zverejnené k pripomienkovaniu:
Schválené OcZ Hybe dňa:2.9.2019. uznesením č. 31
Zverejnené po schválení dňa: 3.9.2019
Účinnosť nadobúda dňa: 18.9.2019.

12 €/deň

