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Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Humenné
(v súlade s §18 Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve)

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje práva a povinnosti fyzických osôb,
fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním
s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním pohrebnej
služby a  pohrebiska.

2. Prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko v meste Humenné.

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec Všeobecne záväzným nariadením.

4. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomníkov
hrobových miest, na prevádzkovateľa pohrebných služieb, poskytovateľov ostatných
služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.

5. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti sprístupnený na mieste
obvyklom na pohrebisku.

Všeobecné ustanovenia

Článok II.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

1. Verejné pohrebisko v Humennom je zriadené v súlade s §15 Zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve

2. Zriaďovateľ:       Mesto Humenné

3. Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Humenné, ul. Kudlovská 15, 066 01
Humenné, IČO: 00186155

Sídlo prevádzky správy pohrebiska Ul. Janka Kráľa 1, 066 01  Humenné.

4. K zabezpečeniu prevádzky pohrebiska je zriadená funkcia správca pohrebiska so
sídlom v Dome smútku, Ul. Janka Kráľa 1, 066 01  Humenné.

5. Správca pohrebiska vykonáva činnosť po absolvovaní odbornej prípravy a získaní
osvedčenia a vykonaní kvalifikačnej skúšky.
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6. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa
 vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 vykonávanie exhumácie,
 správu a údržbu pohrebiska a Domu smútku,
 správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

Článok III.

Základné pojmy

a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia

a príprava na prepravu,
d) zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od

momentu smrti po pochovanie,
e) zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné

pochovanie,
f) úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy; zahŕňa

najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,
g) balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných

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

posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
i) transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo

ľudských ostatkov,
j) transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských

pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné,
k) konečná rakva (ďalej len "rakva") je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
l) preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov a

ľudských ostatkov po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom, okrem
spopolnených ľudských pozostatkov, ktorá je potrebná medzi úmrtím a pochovaním,

m) miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas
pohrebného sprievodu,

n) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci mesta,
o) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu

alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len "pohrebisko"), uloženie spopolnených
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo
vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol
sa môže uložiť aj na inom mieste,

p) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania
na iné miesto,

q) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne
spojený s obradom,

r) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
s) krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských

pozostatkov a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení a priestorom na
pohrebný obrad,
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t) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,

u) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
v) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
w) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do

oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
x) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov

alebo ľudských ostatkov do zeme,
y) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
z) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských

pozostatkov,
aa) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu,

hrobky alebo miesto na uloženie urny,
ab) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými

pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
ac) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch

rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby
nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v
spodnej rakve,

ad) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami bezprostredne vedľa seba,

ae) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý
slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa
rakva nezasypáva zeminou,

af) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
ag) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky

odstraňuje,
ah) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a

služby spojené s údržbou hrobového miesta.

Článok IV.

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovateľ je povinný:

a) Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska.

b) Starať sa o celkový vzhľad pohrebiska.
c) Starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby.
d) Vykonávať úpravu a čistenie chodníkov a komunikácií na pohrebisku.
e) Zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku.
f) Určiť skládku suchých kvetov a vencov a dbať, aby sa okrem týchto skládok po

pohrebisku nevytvárali iné.
g) Starať sa o inžinierske siete na pohrebisku.
h) Starať sa o oplotenie pohrebiska.
i) Starať sa o Dom smútku a jeho okolie.
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j) Zabezpečiť vývesnú skrinku oznamujúcu úmrtie.
k) Otvárať a zatvárať Dom smútku podľa potreby.
l) Sprístupniť pozostalým tie priestory Domu smútku, o ktoré požiadajú k vykonaniu

pobožnosti alebo k občianskemu vzdaniu úcty pred samotným aktom.
m) Zabezpečiť funkčnosť chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia, prevádzku

vodných zdrojov v budove i mimo nej, prevádzku ozvučenia a bežnú údržbu
budovy.

n) Dodržať režim údržby, čistoty a dezinfekcie chladiacich zariadení.
o) Viesť evidenciu pohrebiska §17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve č. 131/2010

Z.z., ktorá sa člení na:
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 (ďalej len "nájomná

zmluva") a 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 či ide o vojnový hrob
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého

ľudského plodu.
p) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade

umožniť účasť cirkví a iných osôb s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
q) Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky §19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.

o pohrebníctve.
r) Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa §19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z.

o pohrebníctve.
s) V prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej

doby zotleté, primerane predĺžiť tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu.

t) Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve.

u) Nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom.
v) Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
w) Prevádzkovateľ pohrebiska ponecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto na

uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Podmienky nájmu upraví
samotná nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa
vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve neustanovuje inak.

x) Písomne upozorniť nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, najneskôr tri

mesiace pred uplynutím tejto lehoty,
- vypovedaní nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má

hrobové miesto zrušiť.
y) Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa §22 zákona č. 131/2010 Z.z.

o pohrebníctve.



5

2. Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním:

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho, alebo je úmrtie doložené pasom, ak ide
o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkym osobám pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,

c) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa
požiadavky podľa §19 dos.1 zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.,

d) dbať o účelové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku,

Článok V.

Prevádzkovanie Domu smútku

1. Dom smútku je určený pre dôstojné rozlúčenie sa so zomrelými.

2. Deň a hodinu rozlúčky určí prevádzkovateľ po dohode s pozostalými. Prevádzkovateľ
podľa prevádzkových možností rešpektuje oprávnené požiadavky pozostalých.
Prevádzkovateľ vyvesí na obvyklom mieste zoznam mien zomrelých a určené hodiny
rozlúčky.

3. Prevádzkovateľ Domu smútku vyvesí úradné hodiny pre verejnosť.

4. Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený len v dňoch, v ktorých sú rozlúčky.
Deťom do 12 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.

5. Prevádzkovateľ zabezpečí dôstojnú úroveň rozlúčky v súlade s požiadavkou
objednávateľa pohrebu. Rozlúčku riadi obradník, ktorý zodpovedá za dôstojný priebeh
rozlúčky. Návštevníci sú povinní dodržať pietu miesta, nesmú robiť hluk, fajčiť,
vyhadzovať odpadky, vodiť zvieratá a inak rušiť smútočný obrad.

6. Prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu a úpravu rozlúčkovej miestnosti, stará sa
o interiérovú zeleň ako aj jej vhodný výtvarný doplnok.

7. Pracovníci vykonávajúci pohrebné služby musia pri styku s pozostalými účastníkmi
rozlúčky vystupovať slušne a ochotne, musia mať primerané oblečenie a musia
zachovávať pietu k zomrelým.

8. Prevádzkovanie Domu smútku zahŕňa:

a) Prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov k dočasnému uloženiu
v chladiacom zariadení.

b) Viesť evidenciu o prijatí zomrelého s údajmi uvedenými v listine o prehliadke
zomrelého.
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c) Dohliadnuť, aby rakva prijatá k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení bola
vybavená potrebnými údajmi.

d) Dbať, aby nedošlo k zámene zomrelých.
e) Zabezpečiť pred rozlúčkou identifikáciu zomrelého, jeho vystavenie, aranžovanie

vencov, spôsob ich presunu po obrade, obradníka a reprodukovanú hudbu.

Rakva so zosnulým musí byť vystavená včas a dôstojne. Otvorenie rakvy pri rozlúčke sa
nepovolí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri pokročilom stave rozkladu
tela.

Článok VI.

Nájomná zmluva

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.

3. 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 prevádzku pohrebiska. Prevádzkovateľ je povinný
písomne informovať nájomcu o skutočnostiach spojených so zásahom do hrobového
miesta.

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba,
ktorý sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno
uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Článok VII.

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
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.

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,
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f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie
alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa),
náhrobnej dosky (t.j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej
schránky, 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.

Článok VIII.

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, 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.

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v od. 1
písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto na vlastné
náklady preloženie ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 6 mesiacov pred dňom,

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

4. Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverení túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa,
odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby
najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ bude považovať za
opustenú vec.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 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
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sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovať
pohrebiska považuje za opustenú vec.

7. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa ods. 4 musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

Článok VIX.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov.

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

3. Návštevníci pohrebiska sú povinní chovať sa spôsobom odpovedajúcim piete miesta a
vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska.

4. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného
priestoru /odpadkové koše/, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na
bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch a vykonávať iné
činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.

5. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými
osobami vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.

Článok X.

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

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 odseku 2. písm. c)
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
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zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
f) pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch:

max. 80 cm x 210 cm
g) pochovávajúca plocha pri detskom hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch:

max. 50 cm x 80 cm
h) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný

dodržať podmienky stanovené prevádzkovateľom.
i) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie

rozmery:
- pri jednohrobe: 110 cm x 245 cm
- pri dvojhrobe: 220 cm x 245 cm
- pri trojhrobe: 330 cm x 245 cm
- pri štvorhrobe: 440 cm x 245 cm
- pri detskom hrobe: 60 cm x 110 cm.

j) pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer
platne a obruby urnového miesta: 80 cm x 70 cm a bočná vzdialenosť medzi
obrubami jednotlivých urnových miest 20 cm.

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať 10 rokov.

4. 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.

5. 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 vrstvu uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

6. 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.

7. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno
ukladať do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek.

8. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej
správy.

9. 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.

10. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj
prístupný k nahliadnutiu.
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Článok XI.
Exhumácia ľudských ostatkov

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) 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,
c) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý 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 upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské
pozostatky alebo 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 XII.
Tlecia doba

Na Mestskom pohrebisku v Humennom je stanovená tlecia doba 10 rokov. Predĺženie tlecej
doby sa určí na základe hydrogeologického prieskumu a posudku Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Humennom pri zriaďovaní pohrebiska.

Článok XIII.
Spôsob nakladania s odpadmi

Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby)
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta o odpadoch. Stavebný odpad,
ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta
(budovania obruby, hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.
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1. Suché kytice, vence a ďalšie nežiaduce nečistoty sa odkladajú do zberných nádob
umiestnených v priestoroch cintorína a je zakázané vytvárať nové odpadové skládky.

2. Je zakázané vypaľovať trávu a spaľovať odpad na pohrebisku.

3. Pri nakladaní s odpadmi sú prevádzkovateľ a návštevníci pohrebiska povinní
dodržiavať príslušné ustanovenia VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu.

4. Organizácia poverená zberom odpadu je povinná odstrániť znečistenie verejného
priestranstva, stanoviská okolia zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré
vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob.

Článok XIV.

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu; za účelom prepravy
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia
spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na
rozptylovej lúke, alebo uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového
miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich opätovného
pochovania.

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania určený
prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok XV.

Cenník nájomného za nájom hrobového miesta

Aktuálny cenník nájomného za nájom hrobového miesta je súčasťou cenníka pochovávacích
služieb a služieb pohrebiska, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN o prevádzkovom poriadku pre
pohrebisku.

Článok XVI.

Vstup na pohrebisko

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období:

- od 1. apríla do 10. novembra v príslušnom roku od 7.00 hod do 21.00 hod.
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- od 11. novembra – 31. marca v príslušnom roku od 7.00 hod do 18.00 hod.

2. Správca pohrebiska môže vstup na pohrebisko, alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku alebo v čase
vykonávania exhumácie.

3. Vstup s motorovým vozidlo na pohrebisko je povolený iba vo vyhradených
komunikáciách a to:

- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do Domu smútku,
- pohrebnej službe za účelom vykonania pohrebného obradu,
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,

obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovávania,
- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
- na dopravu materiálu pre firmy zabezpečujúce údržbu a opravu objektov,
- v záujme zabezpečenia ochrany majetku na pohrebisku sú vodiči motorových

vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť správcovi
pohrebiska kontrolu úložných priestorov,

- vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení
pohrebiska je zakázaný,

- správca pohrebiska vydáva povolenie na práce v priestoroch pohrebiska
a vedie evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu
pobytu na pohrebisku,

- návštevníci pohrebiska sú povinní rešpektovať prevádzkové hodiny pohrebiska
a pred uplynutím zatváracej doby pohrebisko opustiť.

Článok XVII.

Práce na pohrebisku

1. Súkromná osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce vykonať akékoľvek práce na
pohrebisku, sú povinné ohlásiť sa správcovi pohrebiska a doložiť písomný súhlas
nájomcu hrobového miesta alebo inej oprávnenej osoby.

2. Každý, kto vykonáva akékoľvek práce na pohrebisku súvisiace s hrobovými miestami
je povinný zvyšky nepotrebného materiálu a odpadu vyviezť z pohrebiska na vlastné
náklady.

3. Akékoľvek práce na pohrebisku týkajúce sa úprav pomníkov a ich okolia je potrebné
vopred oznámiť správcovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu.

4. Bez písomného súhlasu správcu pohrebiska nemôže nájomca hrobového miesta
svojvoľne vysádzať stromy, kry, umiestniť lavičky a iné terénne úpravy.
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Článok XVIII.

Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ostatkov uložených
na pohrebisku.

2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím doby z dôvodov uvedených v zákone
o pohrebníctve, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného
orgánu štátnej správy.

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové
miesta na inom pohrebisku.

4. Zrušenie vojnových hrobov  upravuje osobitný zákon.

5. Hroby, hrobky alebo pohrebisko, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa
môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú Kultúrnu pamiatku.
Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť
len po predchádzajúcom súhlase obce.

Článok XIX.

Priestupky

1. Priestupku na úseku pohrebiska sa dopustí ten, kto:
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámil regionálnemu úradu verejného

zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení,

v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa zákona (§54 písm. a),
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy (§ 24 písm. b zákona),
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady (§ 24 písm. c

zákona),
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú

potrebné na vedenie evidencie (§ 24 písm. d zákona),
g) neudržiava poriadok na pohrebiska (§ 24 písm. e),
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

povinností návštevníkov (§ 25 písm. a),
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska (§ 25 písm. b).

2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 336 Eur. Pri ukladaní pokuty
sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
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4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 Eur.
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny

úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
6. Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec.

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

Článok XX.

Cenník služieb a pravidlá používania Domu smútku a pohrebiska

1. Cenník pochovávacích služieb a služieb pohrebiska tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Humenné.

2. Časový limit na zabezpečenie  hladkého a nerušeného  smútočného obradu je
stanovený v pracovných dňoch v pondelok až piatok na 4 hodiny. Časové intervaly na
stanovenie pohrebných obradov sú určené na:

Zimný čas 9.00 – 13.00 hod
Letný čas  9.00 – 15.00 hod
sobota, nedeľa  10.00 – 14.00 hod

Vo výnimočných prípadoch a po dohode zúčastnených, ktorí obstarávajú pohrebný
obrad v uvedený deň, sa môže dohodnúť ešte jeden smútočný obrad. V sobotu
a v nedeľu vo výnimočných prípadoch môže byť 1 pohreb doobeda 10.00 hod a druhý
popoludní 13.00 hod. Pri konaní väčšieho počtu pohrebov ako dva v príslušný deň, je
potrebné koordinovať zo strany vedúceho pohrebiska časový harmonogram
smútočných obradov v uvedený deň s prihliadnutím na ročné obdobie a po dohode
zúčastnených, ktorí obstarávajú smútočný obrad.

Článok XXI.

Iné správne delikty

Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v § 33 presne stanovuje akých správnych
deliktov na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba a podnikateľ a právnická osoba pri
zaobchádzaní s ľudskými ostatkami a aké pokuty uloží Regionálny úrad verejného
zdravotníctva za právne delikty. V zákone sú presne špecifikované aj správne delikty na
úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebnej služby.
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Článok XXII.

Ochrana osobných údajov

Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitý zákon (Zákon č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov).

Článok XXIII.

Zrušovacie a záverečné ustanovenie

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta
o prevádzkovom poriadku pohrebiska schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

2. Zrušuje sa Prevádzkový poriadok pohrebnej služby Technických služieb mesta
Humenné a Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a pohrebnej služby v správe
Technických služieb mesta Humenné v územnom obvode Humenné, schválené
uznesením zo dňa 22.8.2006 číslo 400 Mestským zastupiteľstvom v Humennom.

3. Tento návrh  prevádzkového poriadku pohrebiska v Humennom bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Humennom č. 2 zo dňa 23.5.2011.

Mgr. Jana Vaľová
Primátorka mesta Humenné

Prílohy:

1. Cenník pochovávacích služieb a služieb pohrebiska



Príloha č. 1

TECHNICKÉ    SLUŽBY   MESTA    HUMENNÉ
Kudlovská  15, 066 84

CENNÍK POCHOVÁVACÍCH SLUŽIEB A SLUŽIEB
POHREBISKA

návrh
pôvodná cena návrh cien

Služby pohrebiska na 10 rokov Cena v € Cena v €
Nájom hrobového miesta 20,91 21
Obnova nájmu na hrobové miesto 15,93 16
Nájom hrobového miesta vopred 41,82 42
Nájom miesta pre dvojhrob 37,34 38
Obnová nájmu pre dvojhrob 29,87 30
Nájom miesta pre dvojhrob vopred 74,69 75
Nájom miesta pre detský hrob 7,47 7,5
Obnova nájmu pre detský hrob 5,97 6
Nájom miesta pre hrobku 39,83 40
Obnova nájmu pre hrobku 33,19 34
Nájom miesta pre hrobku vopred 79,67 80
Nájom miesta pre dvojhrobku vedľa seba 99,58 100
Obnova nájmu pre dvojhrobku vedľa seba 59,75 60
Nájom  miesta pre dvojhrobku vedľa seba vopred 199,16 200
Nájom miesta pre urnu 33,19 33
Obnova nájmu pre urnu 15,93 16
Služby pochovávacie
Výkop hrobu pre truhlu do 120cm x 80cm x 120cm + zásyp 17,59 19,9
Výkop hrobu pre truhlu 180cm x 90cm x 220cm + zásyp 38,17 49
Výkop hrobu pre truhlu 220cm x 90cm x 220cm+ zásyp 49,79 68
Výkop nadrozm.hrobu 230cm x 100cm x 220cm + zásyp 61,41 78
Výkop jednohrobky nad sebou vrátane odvozu zeminy 49,79 50
Výkop dvojhrobky nad sebou vrátane odvozu zeminy 79,67 83
Uloženie truhly do hrobu / hrobky / 3,32 3,3
Otvorenie a zatvorenie príklopu / beton. / 17,59 18
Otvorenie a zatvorenie príklopu/ mramor,žula/ 36,51 37
Otvorenie a zatvorenie nadrozmerného príklopu 29,87 30
Zapečatenie rakvy spodnej dvojhrobky / bez príklopu/ 26,56 27
Zapečatenie rakvy vrchnej dvojhrobky / bez príklopu / 19,92 20
Odber vody z verejn.vodov.-0,50 €/1 rok nájmu/1
hrob.miesto 5€/ 10rokov 5 €/10 rokov
Odber vody z verejn. vodovodu-1 €/1 rok nájmu/dvojhrob 10 €/10 rokov 10 €/10 rokov
Odber vody z verejn.vodovadu-1,49 €/1 rok nájmu/trojhrob 14,90/10 rokov 15 €/10 rokov
Vývoz odpadu z cintorína -0,83 € / 1 rok nájmu
/1hrob.miesto 8,3 €/10 rokov 8,50 €/10 rokov

Vývoz odpadu z cintorína -1,66 € / 1 rok nájmu /dvojhrob
16,6 €/10

rokov 17 €/10 rokov

Vývoz odpadu z cintorína - 2,49 €/1 rok nájmu trojhrob
24,9 €/10

rokov 25 €/10 rokov



Služby pochovávacie pôvodná cena návrh cien
Cena v € Cena v €

Uloženie zeminy na skládke 4,98 15
Úprava hrobu po pohrebe 3,32 3,3
Vstup vozidiel na cintorín do nosn. 5 t za účelom montáže 11,62 12
hrobky alebo pomníka, pre deti do 15 rokov bezplatne
Úprava kvetinových darov na hrobe 1,99 2
Dočasná úschova urny do 6 mes./ každý zač. mesiac/ 0,33 0,5
Dočasná úschova urny nad 6 mes./ každý zač. mesiac/ 0,66 0,8
Dekorácia hrobu plátnom 1,99 2
Vyhľadávanie a podávanie informácií a vyhotovenie opisu
faktúry, objednávky, zmluvy a nájme a pod.:

- z dokladov 0,83 1
- spojené s obhliadkou cintorína 1,66 2

Príplatky vo výnimočných  prípadoch pri obrade alebo službách poskytnutých po 15.00 hod v pracovných
dňoch – 100,- eur. V sobotu, nedeľu a vo sviatok sa účtujú  vo výške 150,- eur.


