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Obecné zastupiteľstvo v Bátke na základe ust.§ 4 ods 3 písm. f/ a g/ zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon

o obecnom zriadení/ a ustanovenia § 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve /ďalej len
zákon o pohrebníctve/ p r i j a l o všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

VZN č. 14/2017
O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka
Prevádzkový poriadok pohrebiska

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo
k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným
predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné
predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na všetkých verejných pohrebiskách
/cintoríny, urnové háje, kolumbáriá, rozptylové lúky/ nachádzajúcich sa v katastrálnom
území obce Bátka.
Čl. 3
Správa pohrebiska
Pohrebiská zriaďuje Obec so súhlasom okresného hygienika.
Prevádzkovateľom pohrebiska je obec, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska
prostredníctvom poverených zamestnancov obce Bátka.
Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním, alebo exhumáciou:
b/ pochovávanie
c/ vykonanie exhumácie
d/ správu a údržbu pohrebiska
e/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods.l len s predchádzajúcim súhlasom
Prevádzkovateľa.
Čl.5
Pochovávanie
O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje spravidla
ten, kto pohreb obstaráva.

Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušného mesta alebo
obce, na území ktorej sa pohrebisko nachádza.
Mŕtvi sa dočasne ukladajú v dome smútku. Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho
zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku najneskôr do 8 hodín po prehliadke,
ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie
mŕtvych v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa nepočíta čas
medzi 22. a 6. hodinou. Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od
úmrtia. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve; ak ide o súdnu
pitvu, možno mŕtveho pochovať iba so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa.
Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením, ak dôležitý všeobecný záujem
nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas okresný hygienik. Výnimočne možno
rakvu uložiť s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom správcu pohrebiska.
Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách.
Čl. 6
Ukladanie tiel do hrobu a hrobky
Mŕtvi sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).
Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto pre hrob
prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne
aj iné blízke osoby; pokiaľ však neuplynula tlecia doba, treba na to súhlas okresného
hygienika.
Do hrobky možno kedykoľvek uložiť telá, pokiaľ je v nej voľné miesto.
Čl. 7
Ukladanie spopolnených pozostatkov
Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania vysloveného zosnulým za jeho života,
prípadne podľa obstarávateľa pohrebu v urne.
Správa každého cintorína má povinnosť prijať spopolnené pozostatky ak v obci nie je
urnové pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému
členovi rodiny.
Čl. 8
Exhumácia
Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho (ostatky) vyňať zo zeme (exhumovať)
z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno vykonať iba za
prítomnosti zástupcov správy pohrebiska, ak osobitné predpisy nevyžadujú účasť ďalších
osôb.
Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať len výnimočne, z osobitne závažných
dôvodov, so súhlasom okresného hygienika, a to len vtedy ak je súčasne preukázané, že sa
na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
Náklady exhumácie uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 9
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu
Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto na hrob na tleciu dobu a miesto na urnu
na 10 rokov od prvého uloženia zosnulého.
Tleciu dobu určuje okresný hygienik, pričom táto doba nesmie byť kratšia ako 10 rokov.

Ak to pomery pohrebiska umožňujú, je správa pohrebiska povinná prepožičať miesto ešte
na ďalšiu dobu; v opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým
doteraz bolo miesto pre zosnulých prepožičané.
Výška poplatkov za prepožičanie miesta na pohrebisku a za osobitné služby, súvisiace
s pochovávaním a správou pohrebiska sa dohodne v zmluve o prepožičaní miesta, ktorú
s objednávateľom uzavrie správa pohrebiska.
Správa pohrebiska je povinná mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu
voľných miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom, aby do neho nahliadli.
Nikto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. Správa pohrebiska je však povinná
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva.
Prepožičaním vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát
prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke. Dohody oprávneného o prevode práva na
miesto s treťou osobu nie sú pre správu pohrebiska záväzné.
O prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná zmluva medzi správou pohrebiska a
objednávateľom, na základe ktorej má objednávateľ právo:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob,
- uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky,
- upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny a pod.).
Právo na miesto sa preukazuje:
- v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdenkou o zaplatení
poplatku za prepožičanie miesta, resp. iným hodnoverným dokladom,
- v nových prípadoch písomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení poplatku.
Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu dobu; aj v týchto
prípadoch je potrebná písomná zmluva.
Čl. 10
Poplatok za užívacie právo k hrobu
Obec Bátka za užívacie právo k hrobu nepoberá poplatok.
Čl. 11
Stavby
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby
(hrobu, náhrobku, hrobky, rámu) je potrebný predchádzajúci súhlas správy pohrebiska; tým
nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov
potrebný.
Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.
Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
- pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
- pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
d) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
f) vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu,

g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov,
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
i) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby.
Bez súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú výzdobu,
kvety, prípadne iné zariadenia nachádzajúce sa na pohrebisku mimo kontajnery na to určené.
Čl. 12
Stromy a kry
Stromy a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písomným súhlasom
správy pohrebiska.
Správa pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, odstrániť v zmysle
platných právnych predpisov.
Čl. 13
Lavičky
Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správy pohrebiska;
táto môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
Lavičky môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl. 14
Práce na pohrebisku
Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení správou pohrebiska. Vo
výnimočných prípadoch môže správa pohrebiska povoliť, aby telá zosnulých uložila do
hrobu iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu s povolením správy pohrebiska uložiť na
prepožičané miesto aj iné osoby.
Výkopy a iné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať len osoby
určené správou pohrebiska, ak správa pohrebiska neudelí výnimku.
Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke
alebo objednaní zamestnanci jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho
skrášľovanie (vysadzovanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu, atď.)
Čl. 15
Zrušenie pohrebiska
Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému
záujmu, príslušná obec zakáže pochovávanie na ňom alebo pohrebisko zruší.
O zrušení pohrebiska platia ustanovenia § 22 MZ SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí
a o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Čl. 16
Starostlivosť o prepožičané miesto
Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.
Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa
adresa oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska
potrebné opatrenia na náklady oprávneného.

Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa
pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa môže
so správou pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prepožičaného miesta.
Čl. 17
Rozsvecovanie svetiel
Svetlá možno na pohrebisku rozsvecovať len ak sú umiestnené vo svietidlách a počas
prítomnosti návštevníka pri hrobe.
Správa pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel
obmedziť alebo celkom zakázať.
Čl. 18
Prístup na pohrebisko
Pohrebiská sú verejnosti prístupné v ročnom období od 16. apríla do 15 októbra denne od
07.00 hod. do 21.00 hod.; v období od 16. októbra do 15.apríla denne od 07.00 hod. do
18.00 hod.
Správa pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na pohrebisko vchádzať len ak
správa pohrebiska vydala osobitné povolenie.
Čl. 19
Správanie sa na pohrebisku
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na
pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk.
Odpadky a podobné predmety (suché kytice, vence) sa môžu odkladať len na vyhradených
miestach.
Čl. 20
Záverečné ustanovenia
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bátka
dňa 13.decembra 2017, uznesením č. 562017, zároveň OZ zrušuje uznesenie č.E 14/2007
zo dňa 4.11.2007
Po vyvesení na úradnej tabuli Obce Bátka 15 dní bude všeobecne záväzné nariadenie
prístupné na Obecnom úrade a na internetovej stránke obce Bátka www.obecbatka.sk.
V Bátke, dňa 14.11.2017

Peter H e n c z
Starosta obce
Návrh VZN
Vyvesený dňa: 23.11..2017
...................................
pečiatka, podpis

Schválené VZN
Vyvesené dňa: 14.12.2017
pečiatka, podpis

Zvesený dňa: 13.12.2017
...................................
pečiatka, podpis

Zvesené dňa: 31.12.2017
pečiatka, podpis

