
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/2015
o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta

Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa ustanovení 4 ods. 3 písm. f) a 6 ods. 1 zákona Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších prepisov a zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovom poriadku pohrcbísk na území mesta Spišská Nová Ves

Úvodné ustanovenia
*1

Identifikačně údaje

1. Pohrebiská (cintoríny, kolumbária, urnové háje) zriaďuje a prevádzkuje Mesto Spišská
Nová Ves SQ súhlasom Regionátneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.

2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk:
Prevádzkovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Oddelenie komunálneho servisu MsÚ
Sídlo: Radničné námestie Č. 7,05201 Spišská Nová Ves
ICO: 00329614; DIC: 2020717875
Zodpovedný vedúci: vedúci oddelenia komunálneho servisu Msti

3. Pohrebiská na území mesta slúžia na pochovávanie l‘udských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov a spopolnených ľudských pozostatkov.

*2
Rozsah platnosti

1. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzt‘ahuje na všetky pohrebiská v Spišskej Novej Vsi
vrátane všetkých objektov. ktoré sa na nich nachádzajú. Riadia sa ním všetky právnické
osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, poskytujúce cintorinske, pohrebné
a mé služby v zmysle platných predpisov (živnostenský zákon), užívatelia prenajatých
miest a návštevníci ktorí vstupujú do areálu pohrebísk. Mesto Spišská Nová Ves
prevádzkuje tieto pohrebiská:
a) Starý cintorín, Slovenská ulica či, Spišská Nová Ves, parc. č. KN 1041 (39 382 m2)

Tlecia doba ľudských pozostatkov na tomto pohrebisku sa stanovuje na 35 rokov pri
pochovaní do zeme a 60 rokov pri pochovaní do hrobky.

b) Nový cintormn, Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves, parc. č. KN 9409/1 (14 101 m2)
Tlecia doba ľudských pozostatkov na tomto pohrebisku sa stanovuje na 40 rokov pri
pochovaní do zeme a 60 rokov pri pochovaní do hrobky. ‚

c) Cintorín v Novoveskej Hute, Rybničná ulica. pate. č. KN 8859 (6 023 mi
‘fleeia doba ľudských pozostatkov na tomto pohrebisku sa stanovuje na 40 rokov pri
pochovaní do zeme a 60 rokov pri pochovaní do hrobky.



Základné ustanovenia

Rozsah služieb správy pobrebísk

1. Správou a údržbou mestských pohrebísk je poverené Oddelenie komunálneho servisu
MsU v Spišskej Novej Vsi, prostredníctvom referátu Správy cintorínov (ďalej len Správa
cintorinov — prevádzkovateF pohrebiska).

2. Osobitnou podmienkou, v sůade so zákonom o pohrebn(ctve, je odborná spósobilosť na
prevádzkovanie pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svoje] činnosti riadi
Prevádzkovým podadkom pohrebísk mesta Spišská Nová Ves a Prevádzkovým
podadkom Domu smútku.

3. Správa cintorínov zabezpečuje:
a) zriaďovanie hrobových miest a stien kolumbária s urnovými okienkami,
b) podrobnú evidenciu hrobových miest 50 záznamom o mieste a dátume narodenia,

mieste a dátume úmrtia zosnulej osoby, dátume uloženia ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov, hlbke pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe zosnulého,

c) evidenciu prevádzkovania pohrebísk, ktorá musí obsahovat‘ údaje o zákaze
pochovávania adobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal; evidenciu o zrušení
pobrebiska,

d) odplatný nájom hrobových miest podľa platného cenníka, s právom užívať hrobové
miesto, uzatváranie nájomných zmlúv k prenajatým hrobovým miestam,

e) písomné výzvy k úhrade nájmu za hrobové miesta. pred uplynutím doby nájmu
a pisomné upozornenia na možnost‘ vypovedania nájomnej zmluv k prenajatým
hrobovým miestarn,

fl evidenciu, čije hrob chránený ako národná kultúma parniatka alebo pamätihodnosť
obce, alebo či ide o vojnový hrob,

g) údržbu hrobov historicky významných osobností a vojnových hrobov v zmysle zákona
o vojnových hroboch,

h) správu Domu smútku, údržbu nehnuteľného a hnutel‘ného majetku,
i) poskytovanie vody pre závlahu zelene na prenajatých hrobových miestach,
j) čistenie. kosenie neprenajatých priestorov a odvoz komunálneho odpadu z cintorínov,
k) revízie elektrických zariadení a dozor na pohrebiskách
1) vyrneraiňe hrobových miest (pre výkop),
m) vydávanie povolení na stavebné práce — výstavbu hrobky, rámu alebo opravy

hrobových miest.

*4
Povinnosti návštevníkov pohrebísk a nájorncov hrobových rniest

1. Návštevnik pohrebiska a nájomca hrobového miesta je povinný;
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska a zachovávať dóstojnosť

tohto miesta,
b) vyžiadať písomný sáhlas od Správy cintorínov pri vstupe na pohrebisko motorovým

vozidlom,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto a priestor 0,3 m okolo celého obvodu hrobu

v estetickom stave na vlastné náklady. Príslušenstvo hrobu je majetkom nájomcu
hrobového miesta a Správa cintorínov nezodpovedá za jeho poškodenie alebo
odcudzenie neznámou osobou,



d) písomne. alebo osobne oznamovat‘ prevádzkovaterovi pohrebiska všetky zmeny
údajov. ktoré sů potrebné na vedenie evidencie hrobovÝch miest.

2. Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčit‘, požívať alkoholické nápoje a mé návykové látky,
b) odhadzovať nepotrebné predmety a odpadky z hrobov mimo vyhradených nádob,
c) vodiť psov a mé zvicratá, s výnimkou vstupu vodiacich, služebných psov a psíkov

držaných na rukách,
d) jazdif na bicyklech a motocykloch s výnimkou služobných, kolieskových korčuliach,

kolobežkách a podobných športových prostriedkoch, používať zvukové výstražné
zariadenia motorových vozidiel,

e) robiť hluk alebo akýmkorvek spósobom rušit‘ pietu tohto miesta. šliapať po hroboch,
trávnikoch, kvetinových zábonoch, odcudzovať kvety a predmety z hrobov,

1) spaľovat‘ lístie aícbo iný odpad,
g) zdržiavat‘ sa na pohrebisku mimo pristupných hoWn.

Vstup na pohrebisko

Pohrebiská sú verejnosti prístupné:
- od 01.04. do 30.09. denne od 06.30 hod. do 21.00 hod.
- od 01.10. do 31.03. denne od 07.00 hod. do 18.00 hod.

2. Cintorín v Novoveskej Huteje pristupný nepretržite počas celého roka.
3. Správa cintorínov móže v závislosti na zmene letného a zimného času a v osobitných

prípadoch upravit‘ dobu vstupu verejnosti na pohrebiská.
4. Osoby mladšie ako 10 rokov móžu vstupovat‘ na pohrebisko len v sprievode dospelej

osoby.
5. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného

upozornenia pohrebisko opustit‘.
6. Na pohrebisku sú občania a pracovníci pohrebných aj kamenárskych služieb povinní

správať sa tak, aby bola zachovaná dóstojnosť tohto miesta.

*6
Rozdelenie pohrebísk

1. Pohrebiská (cintoríny) sů rozdelené na sekcie. Každé hrobové miesto má pridelené
evidenčné číslo. Grafické umiestnenie hrobových miest v sekciách, záznamy
v evidenčných kartách a aj elektronicky archivuje a aktualizuje Správa cintorínov.

Nájorn rniesta pre hrob, urnu — užívanie hrobového miesta

1. Právo užívat‘ hrobové alebo umové miesto vzniká uzavretim nájomnej zmluvy. Nájomrni
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú za nájomné a nesmie byt‘ vypovedaná skór ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Nájomca obdrží jeden rovnopis uzatvorenej nájomnej
zmluvy.



2. Pň piwom nájme prevádzkovatel‘ pobrebiska prenajíma hrobové miesto na obdobie 20
ÍOkQV, urnové miesto na obdobie 10 rokov. Na požiadanie nájomcu je možné túto dobu
predlžit‘ až na obdobie tlecej doby príslušného pohrebiska.

3. Dalšie užívanie hrobového miesta na obdobie 10 rokov prenajíma prevádzkovawľ
pohrebiska za nájomné — udržiavací poplatok — podl‘a platného cenníka.

4. Žiadatel‘ o nájom hrobového miesta nemá nárok na nájom ním vyhľadaného konhétneho
miesta, ale Správa cintorínov móže v odóvodnených pripadoch vyhoviet‘ žiadateľovi.

5. Právo na užívanie hrobového miesta vzniká:
a) tornu, komu boto pn‘ýkrát prenajaté a pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na

uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osób viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
možno uplatniť najneskór do jedného roka od úmrtia póvodného nájorncu hrobového
miesta.

b) prevodom práv nájmu počas života na osobu blízku — podľa 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonnika v znení platných predpisov (na príslušnonz ilačive
ovcreným podpisoni a dokladovaní,,, príbuzenského vzťahzt). pričom nezaniká doba
nájmu.

c) prevodom práv nájmu hrobového miesta na osobu inú ako na osobu blízku, pričorn
zaniká doterajší nájom, bez nároku na vrátenie nájomného.

6. Prevod práv na užívanie hrobového miesta na osoby bHzke. ako aj na osoby ině ako osoby
blízke je možný po doručení overeného príslušného tlačiva Správe cintorinov a zaplatení
poplatku podl‘a platného cenníka.

7. Právo na hrobové miesto sa preukazuje:
a) pri starších nájrnoch podľa záznarnov v evidencii a potvrdením o zaplatení poplatku za

prenajaté miesto, alebo mým hodnoverným dokladom (potvrdenie o nájme apod.)
b) pri nových nájrnoch (po 01.11.2005) potvrdením o nájme a nájomnou zmluvou.

8. Výška platby za nájom hrobového alebo umového miesta a poplatky za cintorínske služby
tvoria Prílohu Č. 1.

9. Vojnové hroby a hroby historicky významných osobnosti mesta sú od nájornného
oslobodené.

Pochovávanie, spósob ukladania ľudských pozostatkov

1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. Zakázané je
pochovávať nespopolnené ľudské pozostatky na mom mieste ako na pohrebisku.
S l‘udskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzaf dóstojne a tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Iné ľudské pozostatky,
najmä potratené ľudské plody, ako aj časti tela, alebo orgány odňaté živým, a]ebo mttvym
osobám, sa pochovávajú alebo sa spopolnia v spaľovniach zdravotníckych zariadení a to
len v prípade, ak neexistuje podozrenie z trestného činu. Ak o to rodič potrateného alebo
predčasne odňatého Fudského plodu požiada. umožní sa mu jeho pochovanie. Na
vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.

2. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky můžu s povolením Správy cintorínov
uložiť na prenajatom mieste aj ině osoby.

3. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení, ktoré zabezpečí trvalé udržanie
teploty v rozmedzí od 0°C do 5°C, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia. Ak doba od
zistenia úmrtia lekárom, ktorÝ vykonal prehliadku mttveho. do pochovania presiahne 14



dní, aebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, musia byt‘ tieto uložené do
mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10°C.

4. Ľudské pozostatky, ktové nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96
hodin od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
mřtveho možno ihneď pochovať; to neplatí ak bola pitva nariadená v trestnom konaní.

5. Prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov možno vykonať len vo
vozidlách. ktoré sú určené len na tento účel. Preprava l‘udských pozostatkov mttveho,
ktorý bol v čase úrnrtia nakazený nebezpečnou chorobou, sa může vykonaf len vo
vzduchotesne uzatvorenej konečnej rakve a takéto pozostatky je zakázané upravovat‘
a vystavovaf pred pochovaním.

6. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo důjst‘ k ohrozeniu zdravia ľudí, alebo
kvality podzemnej vody, může Regionálny úrad verejného zdravotníctva pochovávaiie
zakázaf. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne
informovaf obec.

Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spÍňať tieto požiadavky:
a) hlbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byt‘ najmenej 1,6 m; pre

diet‘a mladšie ako 10 rokov najrnenej 1,2 m. Pri umiestneni hrobu na svahovitorn
teréne meriame požadovanú hlbku od najnižšej steny hrobového miesta. Pri
predpoklade uloženia dvoch truhiel nad sebou — prehlbený hrob musí byt‘ hlbka
minimálne 2,2 rn,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 rn,
d) rakva s l‘udskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou

zeminou vo výške minimálne 1,2 m. ‚

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Dlžku tlecej
doby pre pohrebisko ustanoví prevádzkovateľ pohrebiska v prevádzkovom poriadku
pohrebiska.

3. Pred uplynutím tlecej doby sa můžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných l‘udských ostatkov a vrstva
ul‘ahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s l‘udskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byt‘ zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia.

* ‚O
Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať pri dodržaní podmienok
ustanovených zákonorn na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
c) obce, ak bola obstarávatel‘om pohrebu.

2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené pisomnou formou a musí obsabovať:



a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mttveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pobrebiska, kde budú ľudské ostatky

uložené na mom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý rudské ostatky prevezie.

3. Ak prevádzkovatel‘ pohrebiska žiadosti podľa bodu 2 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácíi vojnovej obete sa vzt‘ahuje osobitný zákon.
5. Náklady na exbumáciu uhradí ten. km o ňu požiadal.

11
Práce na pobrebiskách

1. Na prenajatých miestach móžu nájomníci a ich príbuzní vykonávať len jednoduché práce
potrebné pre estetické udržiavanie hrobového miesta ajeho skrášľovanie (výsadba
a polievanie kvetín, čistenie hrobu ajeho okolia).

2. Výkopy, zemné a stavebné práce všetkého druhu můžu vykonávať len právnické osoby
alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie a s písomným sťthlasom Správy cintorínov.
Výkopové práce musia byl‘ označené a zabezpečené proti možnému úrazu návštevníkov
cintorínov.

12
Stavby na pohrebiskách

1. Povolenie na výstavbu hrobky (krypty) alebo rámu hrobu vydáva Správa cintorínov na
základe žiadosti nájomcu hrobového miesta, ak to dovol‘ujú priestorové rozmery
s ohľadom na susedné hroby a po zaplatení prislušného poplatku podľa plamého cenníka.

2. Vjazd motorovým vozidlom do cintorinov je dovolený len s pisomným súblasom Správy‘
cintorinov alebo na základe vydaného povolenia na stavebné práce. Stavebník si prevezme
povolenie pred začatím stavebných prác a nesmie sa zdržiavať na pohrebiskách s
motorovým vozidlom neodóvodnene.

3. Stavebník je povinný dať prednosť v jazde vozidlám Mestského úradu, pohrebnej služby
a umožniť im plynulý prejazd po vnútomých komunikáciách na pohrebiskách.

4. Pri realizácii stavebných prác je potrebné na pohrebisku rešpektovaf dóstojnost‘ miesta,
obmedzovať hlučnosť prác a počas prechodu pohrebného sprievodu alebo pochovávania
v blízkom okolí stavebné práce prerušif.

5. Stavebné práce v priestoroch pohrebísk možno vykonávať len s písomným súhlasom
Správy cintorínov a stavebník musí dodržaf Záväzné pokyny pri stavebných prácach v
cintorinoch.

6. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave je poviniý stavebník (kamenárska firma) riadiť sa
nariadeniami a usmerneniami Správy cintorínov, predovšetkým. ak ide o jej miesto,
orientáciu. tvar a rozmen‘.

7. Stavebník musí dodržať tieto zásady:
a) pochovávacia plocha pod povrchom hrobového miesta musí mať tieto rozmery:

- pri hrobke pre 1 osobu - 95 cm x 225 em, hlbka 80 cm
- pri hrobke pre 2 osoby - 95 cm x 225 cm, hlbka 160 cm
- pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov - 90 cm x 220 cm, hlbka
t60 cm



- pň detskom hrobe (dieťa mladšie ako 10 rokov) -60 cm x 160 cm, hÍbka 120 cm
b) pochovávacia plocha nad povrchom hrobového miesta móže mat‘ maximálne tieto

rozmery:
- pri hrobe - 120 cm x 250 cm
- pri dvojhrobe - 230 cm x 250 cm
- pil detskom hrobe (dieťa mladšie ako 10 rokov) - 120 cm x 160 cm
- pri urnovom mieste 120cm x 120 cm vrátane chodníka 30cm

c) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia mať najmenej 30 cm,
d) steny výkopov medzi hrobmi (hrobkami) musia byl‘ vzdialené od seba najmenej 70

cm,
e) predné hrany rámov musia byt‘ v jednej priamke s prednými hranami susedných

rámov,
1) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadat‘,
g) pri svahovitom teréne musí byt‘ stavba ajej príslušenstvo rovnomeme odstupňované.

8. Po ukončení práce je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a vzniknutý odpad zneškodnit‘ (zhodnotit‘) v zariadení na to určenom, v zmysle zákona č.
79/20 15 Z. z. o odpadoch. V prípade poškodenia susedných hrobov (ich rámov) je
povinný stavebník na svoje náklady spósobené škody odstrániť.

9. Pil stavebných prácach je prisne zakázané rozliať betón alebo skladovať akýkoFvek
materiál na dláždených chodníkoch.

10. Bez súhlasu Správy cintorínov je zakázané osadzovaf lavičky nájomcami hrobových
miest, vynášať z pohrebísk časti náhrobkov, cudzie hrobové ozdoby, a pod.

13
Evidencia pohrebiska

Prevádzkovatel‘je povinný viest‘ evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1. Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej l‘udské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo l‘udských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hlbkv pochovania.

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mřtvy ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

d) meno. priezvisko a adresa trvalého pobytu nájorncu. ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, akje nájomcom obec,

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (d‘alej len „nájomná zmluva“)
a údaje o zmene nájomcu,

fl údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť. či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránená kultúma pamiatka alebo

pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

plodu.
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, která musí obsahovať údaje o:

a) zákaze pochovávania adobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.



* ‚4
Zánik práva na miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku

I. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
e) nájomca ani po upozomení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozornit‘ nájomcu, že uplynie lehota na
ktorúje nájomné zaplatené, najneskór tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dóvodov uvedených v odseku
1 písm. a) ab), musí so súhlasom nájomcu zabezpečíť ině hrobové miesto ana vlastné
náklady preložiť řudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnů zmluvu z důvodu uvedeného v odseku 1
písm. c), je povinný výpoveď domčiť nájomcovi najneskbr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bob nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

5. Ak prevádzkovateľovi pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z důvodu uvedeného
v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo
dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskór do
tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa prislušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec.

6. Ak prevádzkovatel‘ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 1 písm. c)
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa. odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na
hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie. počas ktorého sa může
nájomca prihlásif; po uplynuti výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za
opustenú vec.

7. Ak prevádzkovater pohrebiska postupuje podľa odsekov 5 a 6, musí zabezpečit‘ obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

8. Pri zrušení hrobového miesta, po uplynutí tlecej doby, zostávajú nezozleté ľudské ostatky
v hrobe, alebo sa zhromaždia vo vhodnej rakve a pochovajů na mom mieste pohrebiska.

9. Hroby významných osobností o ktorých rozhodlo Mesto Spišská Nová Ves nesmú byť
zrušené ani po uplynutí doby nájmu, s výnimkou zrušenia pohrebiska.

10. Hroby s príslušenstvom o ktorých Mesto Spišská Nová Ves abebo Urad štátnej
pamiatkovej starostlivosti rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu
a pisomne to oznámili Správe cintorínov. nesmú byť zrušené ani po uplynutí doby nájmu,
s výnimkou zrušenia pohrebísk.

* ‘5
Podrnienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. PrevádzkovateP pohrebnej služby sa riadi
po vstupe na pohrebiská mesta Spišská Nová Ves Prevádzkovým poriadkom pohrebísk,
ktorý tvorí Prílohu č. 2.

2. Prevádzkovatel‘ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pobrebisko na vykonanie pohrebnej služby podl‘a rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu, podľa plánu pohrebných obradov a pochovávania určeným



prevádzkovateľom pohrcbiska. Prevádzkovater pohrebnej služby sa pred vstuporn na
pohrebisko preukáže príslušným živnostenským oprávnením.

3. Pracovníci pohrebnej služby vykonávajúci pohrebný obrad, ako aj vozidlo prepravujůce
ľudské pozostatky sa budú zdržiavať v priestoroch nádvoria a pohrebiska len po dobu
nevyhnutnú k presunu rakvy so zosnulým z vozidla do priestoru obradnej siene do
ukončenie pohrebného obradu.

4. Pohrebné obrady v obradnej sieni sa konajú v pracovných dňoch v hodinových
intervaloch od 11.00 hod. do 15.00 hod. Terminy obradov si rezervujú pohrebné služby u
prevádzkovatel‘a pohrebisk.

5. Pohrebné obrady je možné vykonaf aj v sobotu alebo dňoch pracovného pokoja a sů
spoplatňované sadzbou podl‘a platného ceimíka.

6. Pohrebný obrad sa uskutoční za podmienky, že obstarávateľ pohrebu alebo
prevádzkovateľ pohrebnej služby zaplatí na Správe cintorinov prislušné poplatky za
poskytnutie obradnej siene Domu smůtku a mé cintorínske služby najneskór tri hodiny
pred začatim obradu.

7. PrevádzkovateF pohrebnej služby je povinný nahlásiť Správe cintorínov osobu ktorá bo)a
v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, predložiť list o prehliadke mttveho
a štatistické hlásenie o úmrtí. Ľudské pozostatky nakazené nebezpečnou chorobou je
zakázané vystavíť a musia sa uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej
nepriepustnou vložkou.

8. Pracovnici pohrebnej služby sú povinný v priestoroch Domu smútku zdržat‘ sa v styku
s pozosialými necitlivého správania, nesprávať sa hlučne, nevstupovat‘ do priestorov
obradnej siene v znečistených osobných ochranných prostriedkoch a po ukončení obradu
premiestnif smútočné vence a kytice z katafalku a obradnej siene na miesto dohodnuté
s obstarávateľom pohrebu.

* 16
Vojnové hroby

1. Práva a povinnosti prevádzkovatel‘a pohrebísk Mesta Spišská Nová Ves pri zabezpečovaní
starostlivosti o vojnové hroby ako aj zrušenie vojnových hrobov upravuje platný zákon
o vojnových hroboch.

* 17
Tvorba a údržba zelene

1. Nájomca nesmie na prepožičanom hrobovom mieste a v jeho okolí vysádzať stromy.
2. Výsadbu zelene organizuje oddelenie komunálneho servisu Mesta Spišská Nová Ves

v spolupráci so Správou cintorínov.
3. Trávnaté plochy je Správa cintor(nov povinná kosíť podľa potreby, minimálne 2-krát

ročne.
4. Každý zásah do súčasného stavu zelene — výrubu stromov zabezpečuje na základe

schváleného súhlasu Správa cintorínov, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny.



18
Spósob nakladariia s odpadrni

1. Návštevnici pohrebiska sú oprávnení do zbemých kontajnerov na zmesový komunálny
odpad vyhadzovať:
a) zvyšky kvetinovej výzdoby,
b) napadané lístia a odstránenú trávu,
c) nádoby od sviečok a poškodené ozdobné predmety hrobových miest.

2. Návštevníci pohrebiska sú oprávneni separovaný odpad (sklo, plasty) vyhadzovať do
nádob špeciálne na to určených.

3. Vyprázdňovanie zbemých kontajnerov vykonáva Správa cintorínov a odvoz
s uskladnením zabezpečuje zmluvná organizácia na to oprávnená, ktorá odpad uskladní na
legálnej skládke TKO. v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
plarných predpisov.

19
Priestupky a sankcie

1. Priestupku na úseku pohrebníctva, podl‘a 32 zákona č. 13 1/2010 o pohrebníctve sa
dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v podadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovatel‘ovi pohrebiska všetky zmeny údajov, krnré sú

potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta.
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
O nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

povinnosti návštevníkov pohrebiska,
g) nezachováva důstojnosť pohrebiska.

2. Za priestupky podl‘a odseku I možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závamnosť, spósob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzt‘ahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložit‘ blokovú pokutu do výšky 66 eur.
5. Priestupky podl‘a odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie ukladá obec. Výnos

z pokút je príjmom rozpočtu obce.

Záverečné ustanovenia
20

Zrušovacie ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN o prevádzkovorn poriadku pohrebísk mesta
Spišská Nová Ves sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Č. 5/2011 ajeho prílohy.
schválené MsZ dňa 15.12.2011.



*21
Záverečné ustanovenia

1. Správa cintorínov vyvesí toto VZN na verejne pristupnom mieste pobrebísk, informačnej
tabuU a zverejní na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu.

2. Súčasťou tohto VZN sú:
- Príloha Č. 1 — Cenník za nájom hrobových miest a cintor.ínske služby
- Príloha Č. 2 — Prevádzkový poriadok Domu smútku
- Príloba Č. 3 — Půdorys Domu smútku na starom cintorine v meste Spišská Nová Ves

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
mesta Spišská Nová Ves bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na webovej
stránke mesta na pripomienkovanie občanom dňa 02.12.2015.

4. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
na zasadnuti dňa 16.12.2015, pod č. 131/2015; všeobecne záväzné nariadenie bob vyhlásené
vnesením na úradnej tabuli 17.12.2015 a nadobůda účinnosť dňom 01.01.2016.

ĺ
‘4, j PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta



Príloha Č. I

CENNÍKZA NÁJOM HROBOVÝCH MIEST A CINTORÍNSKE SLUŽBY

30,00

I. Prvý nájom
a) Hrobové miesto na starom cintoríne v Spišskej Novej Vsi na dobu 20 rokov
- hrob dospelej osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- detský hrob do 10 rokov
b) Urnové miesto na starom cintoríne v Spišskej Novej Vsi na dobu 10 rokov
- v kolumbáriu
- v zemi
c) Hrobové miesto na novom cintoríne v Spišske Nove] Vsi na dobu 20 rokov
- hrob dospelej osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- detský hrob do 10 rokov
- zelený hrob bez možnosti orámovania pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov
d) Urnové rniesto na novom cintoríne v Spišskcj Novcj Vsi na dobu 10 rokov
- v kolumbáriu
- v zemi
e) Hrobové miesto na cintoríne v Novoveskej Hutc na dobu 20 rokov
- hrob dospej osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- detský hrob do 10 rokov
t) Urnové miesto na cintorine v Novovcskej Hute na dobu 10 rokov
- v zemi

II. Ďaiší náíom — predÍženie na dobu 10 rokov
a) Hrobové miesto na starom cintoríne v Spišske] Nove] Vsi
- hrob dospelej osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- dvoj-hrob dospekj osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- troj-hroddpeIej osoby a diefa staršie ako 10 rokov
- detský hrob do 10 rokov
b) Urnové miesto na starom cintorínc v Spišskej Nove] Vsi

v kolumbáriu, v zemi
c) Hrobové miesto na novom cintorínc v Spišskej Nove] Vsi
: hrob dIpe1ej osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- dvoj-hrob dospelej osoby a diet‘a staršie ako 10 rokov

zelený hrob bez možnosti orámovania pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov
- detský hrob do 10 rokov
d) Urnové miesto na novom cintorine v Spišskei Nove] Vsi
- v kolumbáriu, y zemi

Cena v €

300,00
100,00

80,00
100,00

I 50,00
75,00

100,00

80,00
100,00

75,00
50,00

50,00

50,00
100,00
150,00
30,00

30,00

3 0,00
60,00
30,00
20,00

e) Hrobové miesto na cintorine v Novoveskej Hute
- hrob dospele osoby a diefa staršie ako 10 rokov
- dvoj -hrob dospelej osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- tmi-hrob dospe1e osoby a dieťa staršie ako 10 rokov
- detský hrob alebo pre urny na zemi

III. mé cintorínske služby - poplatky
a) pri zmene nájomcu počas života doterajšieho nájomcu na osoby mé ako blízke -

podľa cenníka bod I. Prvý nájom

20,00
40,00
60,00
13,00



b) za zmenu na mého nájomcu hrobového miesta na osoby blízke počas života
nájomcu (je potrebné dokladovať) jcdného hrobové aj umové miesta na všetkých 3,50
cintorínoch
c) za vymeranie hrobového miesta pre stavebné práce a kontrolu prác (platí

00stavebník — dodávateľ stavebných prác)
‘

d) za povolenie na stavebné práce
- pre výstavbu hrobky a rámu hrobového miesta 70,00
- pre výstavbu hrobky do rámu hrobového miesta alebo bez rámu 55,00
- pre orámovanie hrobu 20,00
- pre orámovanie dvoj-hrobu 40,00
- pre orámovanie troj-hrobu 60,00
- pre drobné stavebné úpravy 5,00
c) mesačný vstup na pohrebiská pre dodávatePa stavebných prác 30,00
fl ročný vstup (apríl — október) na pohrebiská pre dodávatel‘a stavebných prác 170,00
g) nájom za lavičku na I rok 3,00
Ii) údržba hrobového rniesta 5x ročne 30,00
i) pochovanie občana s trvalým pobvtom mimo mesta Spišská Nová Ves 50,00
j) za poskylnutie obradnej siene a Domu smútku k pietnemu aktu 20,00
k) priplatok za poskytnutie obradnej siene a Domu smútku k pietnemu aktu v deň

00pracovného pokoja alebo sviatku ‘

1) za prechodné uloženie zosnulého v chladenom zariadení za každý započatý deň
5 31uloženia — regulovaná cena

‘



Príloha Č. 2

PREVÁDZKOVÝ POMADOK DOMU SMÚTKU

L Identifikačné údaje zaríadenia a prevádzkovatel‘a

Názov: Dom smútku
Adresa: Slovenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Prevádzkovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Stefánikovo námestie 1,05270 Spišská Nová Ves
Zodpovedný: vedúci odd. komunálneho servisu

II. Charakteristika prevádzky

Objekt Domu smútku prevádzkovateľ spravuje prostredníctvom oddelenia komunálneho

servisu, referátu správy cintorínov. Objekt pozostáva z viacerých priestorov (Príloha Č. 3

pódorys Domu smútku):
Priestory pre verejnost‘: hala (01), obradná sieň (02), kóje L 11(03), WC (07. 09). predsieň

s umýwadlom (06, 08). chodba (10). Dláždenie týchto priestorov je mramorovou dlažbou,

okrem WC a predsiene s umývadlom, kde je keramická dlažba.
Priestory využívané správou eintorínov: vybavovacia kancelária pre správu s umývadlom a

prietokovým ohrievaČom vody (04), miestnosť pre obradníkov (25), priestor pre ozvuČovaciu

techniku (23), archív (16), šatňa zamestnancov so sprchou (17), miestnosť s umývadlom (20),

miestnosť s WC (21), strojovňa (15), sklad náradia (22), sklad čistiacich potrieb (05) a

spojovacie chodby 18, 19, 26).
Priestory využívané pohrcbnými službami: manipulačný priestor vvdláždený keramickou

dlažbou s odtokovou guličkou, stenami obloženými umývateľným keramickým obkladom,

vybavený umývad[om pre hygienickú očistu rúk a drezom na očistenie pomöcok a nástrojov

s teČúcou pitnou a teplou úžitkovou vodou používaných pri úprave l‘udských pozostatkov pred

chladenými boxmi (12):
- chladený box Č. 1(13) — Pohrebná služba Soňa Badziková
- chladený box Č. 2 (14)— Pohrebné služby Rastislav Findura
- prenajatý priestor — Kamenárstvo Eduard Zajac — kancelária (11)

JÍL Spósob manipulácie a uloženie zosnulých

Túto Činnost‘ móžu vykonávať pohrebné služby. ktoré majů oprávnenie na takúto činnosť.
Pohrebné služby sa nadia Prevádzkovým poriadkom a VZN Č. 4/2015 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves.
S ľudskými pozostatkami sa musí zaobchádzať dóstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poňadku ( 3, ods. 2, zákon č. 13 1/2010 Z. z.
o pohrebníctve).

Zakázané je:
- Upravovat‘, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky ktoré boli v čase úmrtia

nakazené nebezpečnou chorobou, alebo ktoré sú v stave pokročilého rozkladu.
Zaobchádzať s ľudskými pozostatkami spósobom. ktorÝ sa dotýka dóstojnosti mttveho.
etického citenia pozostalých alebo verejnosti ( 4, písm. a) až f), zákona Č. 131/2010).

- Vystavovat‘ ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac
ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení. Spopolnif ľudské



pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa neňstila.
- Vystavovať l‘udské pozostatky v kójach viac ako tri hodiny pred pietnym obradom.
- Fajčiť, používať alkoholické nápoje a mé návykové látky vo všetkých priestoroch

Domu smútku.

IV. Zamestnanci

Celkový počet zamestnancov Správy cintorínov je 7, z toho: správca cintorínov — 1, ekonóm —

1, technik — 1, vodič — robotník — 3, upratovačka — 1. Všetci zamestnanci majú vvpracovanú
náplň práce, OOPP sa poskytujú podľa pracovných činností v zmysle platnej smemice pre
poskytovanie OOPP zamestnancom Mesta Spišská Nová Ves.

V. Čistenie priestorov Domu smútku a nakladanie s odpadom

Dezinfekcia podláh a obkladov stien v priestoroch pre verejnost‘, v priestoroch využívaných
Správou cintorinov a v manipulačnom priestore pred chladenými boxmi sa vykonáva
umývaním denne s použitím nasledovných dezinfekčných roztokov:

- Medikarine (2 tabl./lO I vody — tabLety rozpustiť v studenej vode)
- Krezosan (podřa návodu na použitie)
- Incidur SP ‚5 % (150 mulO t — riedit‘ studenou vodou)
- Hygem 2% (10 ml/S 1— riediť v 30— 35°C vode)
- Savo Prim s vóňou 3 % (300 mlhO 1— riediť v 30— 35°C vode)

Priestory pre verejnost‘, v prípade ak je v danom dni viac obradov, čistiť pred a po každom
obrade.
Chladené boxy pravidelne dezinfikujú a hygienicky udržiavajú príslušné pohrebné služby.
Pohrebné služby bezodkladne vykonávajú dezinfekciu a hygienickú očistu:

- priestoru po úniku telesných tekutín z ľudských pozostatkov,
- umývadla a drezu po každej úprave Fudských pozostatkov s následným použitim spreja

DESIDENT.
Generálne upratovanie a dezinfekcia všetkých priestorov, pri použití Medikarinu, Desidentu
a Brial Topu vykonávať lx za dva mesiace. Likvidáciu zdravotne závadného odpadu
vyprodukovaného pri manipulácii a úprave ľudských pozostatkov zabezpečujú pohrebné
služby. Komunálny odpad vyprodukovaný v priestoroch Domu smútku zhromažďovať a
ukladať do zbernej, uzatvárateľnej nádoby na odpad — BOBR I 100 1, urniestnenej v zadnom
trakte dvora Domu smútku.

SpišskáNová Ves, dňa 16.12.2015

PhDr. J?\iý, pia
primátor mesta



Príloha Č. 3

PÓDORYS DOMU SMÚTKU NA STAROM CINTORÍNE V MESTE
SPIŠSKÁ NOVÁ VES


