Obec Veľký Lipník vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 4 ods.3 písm.
f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa
zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 69 /2013
ktorým sa ustanovuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľký Lipník a Domu smútku
____________________________________________________________
Článok 1
Identifikačné údaje
Prevádzka: Verejné pohrebisko obce Veľký Lipník
Zriaďovateľ a prevádzkovateľ: Obec Veľký Lipník
Sídlo: 065 33 Veľký Lipník č. 283
IČO: 00330248
Článok 2
Základné údaje o pohrebisku
Verejné pohrebisko v obci Veľký Lipník sa delí na:
a) cintoríny
b) Dom smútku
2) Cintoríny v obci Veľký Lipník sa delia na:
a) starý cintorín (parcely C-KN č. 961, 964) má plochu 6713 m² a sú na ňom vytýčené
hrobové miesta určené pre zriaďovanie hrobov a hrobiek (prevažne už obsadené)
b) nový cintorín (parcely C-KN č. 957, 958, 959) má plochu 13 685 m² a sú na ňom
vytýčené hrobové miesta určené pre zriaďovanie hrobov, hrobiek a uloženie urny s
popolom
3) Súčasťou pohrebiska je Dom smútku vybudovaný v tesnej blízkosti areálov oboch
cintorínov (parcela C-KN č. 950/1), ako samostatná stavba so súpisným číslom 343 .
4) Verejné pohrebisko je zriadené pre občanov obce Veľký Lipník s posledným trvalým
pobytom v obci Veľký Lipník, pripadne pre tých, ktorí trvalý pobyt v obci Veľký Lipník
mali v minulosti a majú už zabezpečené hrobové miesto.
1)

Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu – riadenie prác,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu a údržbu pohrebiska, včítane zabezpečenia čistoty a poriadku na pohrebisku,
e) správu a údržbu domu smútku,
f) údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku

2)

Samostatný výkon výkopových prác súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou
a pochovávanie zabezpečuje obstarávateľ pohrebu (osoba blízka mŕtvemu resp. pozostalá
rodina) na vlastné náklady a podľa pokynov a usmernení prevádzkovateľa pohrebiska.
Kopanie hrobu môže byť zahájené až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov
hrobu oprávnenou osobou, ktorú určí prevádzkovateľ.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské
pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela
- 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, prevádzkovateľ
prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom
konaní,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom
c) viesť evidenciu podľa tohto prevádzkového poriadku a § 17 ods. 4. zákona
o pohrebníctve
d) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, pričom
prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska
e) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
f) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
g) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona o pohrebníctve
h) zabezpečiť aby hrob spĺňal požiadavky § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve a tohto
prevádzkového poriadku
i) dodržiavať určenú dĺžku tlecej doby a zákaz pochovávania
j) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve
k) nakladať s odpadmi v súlade s platným VZN obce Veľký Lipník o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Článok 5
Spôsob a pravidla užívania Domu smútku
1) Dom smútku je určený pre dôstojne rozlúčenie sa so zomrelými. Môžu sa v ňom
usporiadať akékoľvek druhy cirkevných alebo občianskych obradov.
2) Dom smútku Veľký Lipník je jednopodlažná budova pozostávajúca z:
- obradnej miestnosti na zhromaždenie občanov pri poslednej rozlúčke so zosnulými
- miestnosti pre obradníka
- miestnosti s chladiacim zariadením pre dočasné uloženie dvoch zosnulých
- miestnosti pre ukladanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
- miestnosti pre sociálne zariadenia samostatne pre mužov a ženy (bezbariérové)

3) Dom smútku je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu v obci, teplá voda je
zabezpečená vlastným elektrickým ohrevom, odkanalizovanie je napojené do nepriepustnej
žumpy.
Objekt je vykurovaný priamo výhrevnými elektrickými ohrievačmi s lokálnym ovládaním,
osvetlenie prirodzené oknami a umelé elektrickými svietidlami, včítane núdzového
osvetlenia, vetranie prirodzené oknami a dverami.
Chladiace zariadenie tvorí jeden chladiaci dvojbox automatický vychladzovaný na teplotu
+2 až +4˚C. Do chladiaceho zariadenia sú ľudské pozostatky ukladané v otvorenej truhle.
Zariadenie má umývateľné povrchy, vnútorné povrchy sa umývajú a dezinfikujú po
každom pohrebe na to určenými prostriedkami (na čistenie napr. Jar, Pur, Cif, Fixinela,
Domestos, ..., na dezinfekciu napr. Savo, Chloramin B, ...). Vetranie miestnosti
s chladiacim zariadením je prirodzené dvoma vetracími mriežkami.
Odpad z pohrebných obradov sa zhromažďuje do vydaných plastových vriec a sústreďuje
v smetníku pri budove Obecného úradu Veľký Lipník, súp. č. 283.
4) Chod a prevádzku domu smútku a plnenie s tým súvisiacich povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska zabezpečuje poverený zamestnanec Obce Veľký Lipník.
Okrem iného zabezpečuje:
- prevzatie ľudských pozostatkov a ich uloženie do chladiaceho zariadenia
- odovzdávanie priestorov obstarávateľovi pohrebu a ich spätne preberanie
- dodržiavanie režimu čistenia a dezinfekcie chladiaceho zariadenia
- funkčnosť a prevádzkyschopnosť vybavenia a zariadenia
- vyberanie určených poplatkov
5) Telo zomretej osoby musí byť do domu smútku premiestnené do 8 hodín po vykonaní
lekárskej obhliadky. Do doby 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22,00 a 6,00 hodinou.
6) Pred rozlúčkou môžu byť ľudské pozostatky vystavené v otvorenej rakve na určenom
mieste v obradnej miestnosti. To neplatí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení,
pokročilom stave rozkladu tela a po uplynutí viac ako troch dní od úmrtia, ak pozostatky
neboli uložené v chladiacom zariadení.
Článok 6
Spôsob a pravidlá užívania hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prevádzkovateľ
pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby. Spôsob vypovedania
a doručovanie výpovede upravuje § 22 zákona o pohrebníctve.
2) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka (dedič), ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba,
ktorá sa prihlási ako prvá.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí 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.
O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinný bezodkladne
písomne informovať nájomcu.
4) Nájomné je nájomca hrobového miesta povinný uhradiť prevádzkovateľovi pohrebiska –
Obci Veľký Lipník pri uzavretí nájomnej zmluvy na ním zvolené obdobie, ktoré nemôže
byť kratšie ako je stanovená tlecia doba (ak sú do hrobu uložené ľudské pozostatky), alebo
aspoň na obdobie 10 rokov (ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky).

5) Právo užívať hrobové miesto, ktoré vznikne nájomcovi uzavretím nájomnej zmluvy, môže
nájomca realizovať:
a) vykopaním hrobu (nájomca je obstarávateľom pohrebu zosnulého, ktorého pozostatky
budú do hrobu uložené)
b) vybudovaním hrobky (jedno, dvoj, trojhrobky)
c) zriadením miesta pre uloženie urny s popolom
d) rezervovaním miesta vedľa pochovaného blízkeho príbuzného
6) Prevádzkovateľ pohrebiska za účasti nájomcu vytýči v teréne prenajaté hrobové miesto,
vymerá jeho rozmery a určí podmienky a postup jeho zriadenia.
7) Aj keď nájomná zmluva ešte nebola uzatvorená začína doba nájmu plynúť dňom uloženia
telesných pozostatkov do hrobového miesta.
Platnosť nadobúda nájomná zmluva podpisom oboch účastníkov a účinnosť zaplatením
určenej ceny nájomného.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
1) Ľudské pozostatky, ak sa neuložili do chladiaceho zariadenia, musia byť pochované do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
2) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre
dieťa mladšie ako10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2 m
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, nevzťahuje
sa to na dvojhrob a viachrob,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
e) rozmery hrobu (hrobky) pre dospelého (š x dl v cm) : 110 x 230 ; dvojhrob 210 x 230 ;
pre dieťa do 10 rokov 100 x 160 .
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4) 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.
5) Ľudské ostatky možno exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu
6) Žiadosť o exhumáciu ľudských ostatkov musí mať písomnú formu 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
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Článok 8
Plán miest na pochovávanie
Situačne plány oboch cintorínov sú v prílohe tohto prevádzkového poriadku.
2) Starý cintorín (jeden sektor) – je určený len na pochovávanie do už rezervovaných
hrobových miest (pre blízkych príbuzných) a už vybudovaných hrobiek.
Nové hrobové miesta sa z priestorových dôvodov a terénnych podmienok na starom
cintoríne už nezriaďujú.
3) Nový cintorín (dva sektory) – je určený na pochovávanie v súčasnosti
a) Sektor 1 – hrobové miesta usporiadané v piatich radoch číslovaných samostatne od
čísla 1 .Doba zaplnenia sektora je cca 10 rokov.
b) Sektor 2 – hrobky usporiadané v štyroch radoch číslovaných samostatne od čísla 1
V tomto sektore je možne prenajať hrobové miesto len na vybudovanie
betónovej jedno, dvoj a trojhrobky nad sebou, so základmi do nezamrznej
hĺbky. Hrobky musia byť vybudované v jednej línii za radom bez
vynechania hrobového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí vybudovanie dostatočného počtu
hrobiek na odkúpenie pre záujemcov o hrobové miesta v tomto sektore.
Doba zaplnenia sektora je cca 50 rokov (možnosť rozšírenia radov)
c) Využitie časti nového cintorína, nezaradených do sektorov 1 a 2, na umiestnenie
hrobových miest bude riešenie po zaplnení sektorov 1 a 2.
1)

Článok 9
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá pre
cintoríny v obci Veľký Lipník musí trvať najmenej 30 rokov.
Článok 10
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miest
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy a udržiavať poriadok na pohrebisku
c) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a dobrom stave,
pokosené a odburinené,
d) po uložení telesných pozostatkov do hrobu označiť hrobové miesto – základným
označením je drevený kríž, na ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko osoby,
ktorej pozostatky sú v hrobovom mieste uložené, dátum narodenia, dátum úmrtia
e) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na
vedenie evidencie,
f) stavebné úpravy hrobového miesta, stavby hrobiek, náhrobných pomníkov a pod.,
realizovať len na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska
Článok 11
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete
a dôstojnosti miesta, primerane ticho.

2) Na pohrebisku je zakázané:
- odhadzovať odpadky a iné predmety mimo určených miest (kontajnery)
- spaľovať trávu a iný odpad
- fajčiť, používať alkoholické nápoje a omamné látky
- poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň
- vodiť psov alebo iné zvieratá, robiť hluk
3) S motorovými vozidlami alebo inými strojmi možno do areálu pohrebiska vchádzať len so
súhlasom prevádzkovateľa.
4) Detí vo veku do 10 rokov môžu do areálu pohrebiska vstupovať len v sprievode dospelej
osoby.
Článok 12
Čas prístupnosti pohrebiska
1) Prístup na cintoríny v obci Veľký Lipník nie je časovo obmedzený.
2) Dom smútku je prístupný verejnosti len počas verejných obradov poslednej rozlúčky so
zosnulými. Deň a hodina rozlúčky je stanovená podľa požiadaviek obstarávateľa pohrebu.

Článok 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu, ktorá pozostáva z:
a) evidencie hrobových miest
b) evidencie prevádzkovania pohrebiska
2) Evidencia hrobových miest je zaznamenávaná v samostatných hrobových knihách pre starý
cintorín a nový cintorín, a obsahuje:
a) číslo hrobového miesta,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú
v hrobovom mieste uložené,
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hĺbky pochovania,
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide i fyzickú osobu;
obchodné meno, sídlo a identifikačne číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
Na už vybudované a obsadené hrobové miesta na starom cintoríne nie sú uzatvárané
nájomné zmluvy, nakoľko nie je možné identifikovať nájomcov.
g) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
h) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob.

3) Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska

Článok 14
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebiska sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery (1 pri starom cintoríne, 1 na
novom cintoríne), ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje na svoje náklady a podľa potreby
prevádzkovateľ.
2) Do kontajnerov môžu návštevníci pohrebiska vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby /suché kytice, vence, .../
- nádoby od sviečok, poškodené ozdobné predmety
3) Napadané lístie, pokosenú trávu a zvyšky z ošetrovania vysadených stromov a kríkov
vyvezie prevádzkovateľ na obecné kompostovisko
1)

Článok 15
Priestupky
1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto nedodržiava ustanovenia tohto
prevádzkového poriadku a zákona o pohrebníctve určujúce povinnosti pre nájomcu
hrobového miesta a návštevníka pohrebiska.
2) Priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá obec.
Článok 16
Cenník služieb
Nájom za jedno hrobové miesto:
a) starý cintorín: neplatí sa
b) nový cintorín: - sektor 1: 0.- Eur/10 rokov
- sektor 2: 0.- Eur/10 rokov
2) Prenájom domu smútku včítane uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia:
a) 10.- Eur za každý začatý deň, maximálne 20.- Eur
b) náhrada za spotrebovanú elektrickú energiu podľa aktuálnych cien

1)

Článok 17
Záverečné ustanovenie
1) Toto VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľký Lipník a Domu smútku –
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník dňa 26.4.2013 uznesením č. 7/2013 .
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.5.2013 .
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší prevádzkový poriadok pohrebiska
z 12. 2. 2007.

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

