Obecné zastupiteľstvo v Lule v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g/ s poukazom na
ustanovenie § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov rešpektujúc zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1 / 2007

Prevádzkový poriadok pohrebiska
a správy cintorína a poriadku na cintoríne
Obce L U L A



Obecné zastupiteľstvo v Lule v súlade so zákonom č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve v
znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje pre územie obce Lula tento Prevádzkový
poriadok pohrebiska a domu smútku

článok 1
Toto nariadenie platí na miestnom cintoríne v obci Lula
spravované „ Správou cintorínov Pohrebné služby Peter Pastorok, Cintorínska 3, 937 01 Želiezovce
a to:
1. katolícky cintorín – Lula
Katastrálne územie: Lula
Parcelné číslo: 59/1
Plocha cintorína: 2609 m2
Dom smútku: parcelné číslo 59/3 ( rozlúčková miestnosť, chladiace zariadenie, sociálne zariadenie)
Voda : rozvod vody na polievanie – 6 ks výtok. Stojanov
Oplotenie: kovová ohrada , pletivo
Osvetlenie: rozvody napojené na verejné osvetlenie obce
Chodník: betónová dlažba 50 x 50 cm

článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska
1) 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 pohrebiska
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g) správu a údržbu domu smútku na pohrebisku.
2)Obec Lula ako vlastník miestneho katolíckeho cintorína si bude niektoré pracovné
činnosti prevádzkovať sama, tak ako je to zahrnuté v článku 2 písm. d, e, f, g. Obec Lula
uzatvorila v súlade so zákonom č.523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších zmien a doplnkov Zmluvu o výkone správy tak ako je to ustanovené v článku
2 písm. a, b, a c s firmou :
POHREBNÉ SLUŽBY – PETER PASTOROK
CINTORÍNSKA 3
Želiezovce
IČO: 35348658
článok 3
Povinnosti vlastníka cintorína
1) Vlastník je povinný vykonávať nasledovnú pracovnú činnosť:
a) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
b) dbať na dodržiavanie poriadku na pohrebisku
c) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu, údržbu ciest a chodníka, výsadbu
a ošetrovanie drevín, udržiavanie a ošetrovanie zelene, osádzanie lavičiek
d) zabezpečovať vývoz kontajnera na komunálny odpad
e) starať sa o poriadok a údržbu domu smútku

f) zabezpečovať funkčnosť zariadení v dome smútku a ich bežnú údržbu
g) otvárať a zatvárať dom smútku v čase pohrebného obradu
článok 4
Povinnosti Pohrebnej služby – Peter Pastorok
1) Pohrebná služba je povinná vykonávať nasledovnú činnosť:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie
zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len
s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky prevezme
prevádzkovateľ po preukázaní splnenia podmienok uvedených v článku 8 bod 5 až 8
tohto prevádzkového poriadku,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
pohrebiska
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
e) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného
zdravotníctva, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
článok 5
Povinnosti pozostalých pri údržbe hrobového miesta
1) Pozostalý je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie ,
b) oznamovať vlastníkovi cintorína všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom vlastníka
cintorína

2) Je zakázané:
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,
b) v časti cintorína určenej pre uloženie rakiev svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby
pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
3) Ak vlastník cintorína zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej
lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí vlastník cintorína potrebné opatrenia na
náklady porušovateľov.
4) Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
pozostalý povinný odstrániť.

článok 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať alkoholické nápoje,
vodiť psov, robiť hluk a pod.

článok 7
Prístup na pohrebisko

1. Cintorín je

prístupný verejnosti počas celého ročného obdobia v čase dennej

viditeľnosti.
2. Motorovými vozidlami je vstup povolený len v osobitných prípadoch, ak správa
cintorínov vydala na takýto prípad písomné povolenie s výnimkou zdravotne
postihnutých občanov.
3. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s vlastníkom.

článok 8
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1)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 ako 10 rokov najmenej 1,2 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,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej
doby.
3) 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 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) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
obec.
6) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu verejného zdravotníctva,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
7) Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj na žiadosť:
a) obstarávateľa pohrebu alebo
b)osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bola obec
8) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 7 musí mať písomnú formu a musí obsahovať :
a)súhlas nájomcu hrobového miesta
b)súhlas prevádzkovateľa pohrebiska
c)nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
9) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
10) Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť
uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.
11)Situačné plány jednotlivých pohrebísk sú umiestnené na správe pohrebísk. Na týchto
plánoch je vyznačené administratívno – správne delenie na oddiely a rady. Každé hrobové
miesto má pridelené svoje číslo.

článok 9
Práce na pohrebisku
1) Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie
lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba so súhlasom
vlastníka cintorína. Výrub drevín povoľuje Obecný úrad v Lule.
2) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi vlastníka cintorína.
3) Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže pozostalý vykonávať bez
súhlasu vlastníka cintorína.
článok 10
Stavebné úpravy hrobových miest
1) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jednohrob :110 x 245 cm
Dvojhrob : 210 x 245 cm
Trojhrob : 310 x 245 cm
Detský hrob ( dieťa do 6 rokov): 80x140 cm
Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm
2) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.
3) Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.
4) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
5) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné
stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný
písomný súhlas vlastníka cintorína.
6) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
7)Bez súhlasu vlastníka cintorína nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a ani
iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu vlastníka cintorína nie je možné
vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.
článok 11
Dĺžka tlecej doby
1) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.
2) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 10 rokov od pochovania.
článok 12
Nakladanie s odpadmi
1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný návštevník pohrebiska odviesť na
miesto na to určené na pohrebisku.
2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

článok 13
Dostupnosť Prevádzkového poriadku pohrebísk a domov smútku
Vlastník pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný na mieste
obvyklom na pohrebisku a na správe cintorínov so sídlom:
OBEC LULA
Obecný úrad 55
935 35 LULA
článok 14
Poplatky za cintorínske služby
- Pohrebné služby:
- výkop, uloženie a úprava hrobu

59,75 eur

článok 15
Režim údržby, čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov domu smútku
1. prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická
vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote
2. za týmto účelom sa vykonáva mechanická očista a dezinfekcia, ktorá je zameraná na ničenie
a odstraňovanie mikroorganizmov.
Pri údržbe povrchov sa zachováva: - dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za
použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú
v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom.
Pri čistení sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú
sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa
dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia.
Prípravky používané:
- na mechanickú očistu: napr. Jar, Pur, tekuté prášky – Cif, Ata, čistiace prípravky – Fixinela,
Domestos,
- dezinfekciu: napr. Savo, Chloramín B, Jodonal B, Forte
Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote
a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.
Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu, po použití a podľa potreby
- chladiace zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby.

Zamestnanci prevádzkovateľa:

Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné
pomôcky (plášť, rukavice, rúška na tvár). Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený
priestor, ktorý je vybavený vešiakom, stolom, stoličkami.
Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
- pravidelné umývanie rúk tečúcou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom.
- pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom
s baktericídnym a virucídnym účinkom (Spitaderm konc., Septoderm konc.).
V dome smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov a toaletných potrieb.
Do chladiaceho boxu sú ľudské pozostatky ukladané v truhle. Kapacita chladiaceho boxu sú 2
truhly, ktoré sú uložené na vozíku. Chladiace zariadenie má umývateľné povrchy.
V chladiacom boxe sa udržiavajú ľudské pozostatky do času pochovania. V chladiacom boxe sa
udržiava teplota v rozmedzí 0°C až 5°C.
Prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov zabezpečuje prevádzkovateľ Pohrebné
a cintorínske služby, Peter Pastorok, so sídlom Želiezovce, Dóžova 24.

článok 16

Sankcie
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok
podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa
§30 zákona č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa §31 uvedeného zákona.

článok 17
Záverečné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok bol schválený :
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Leviciach
dňa 25. mája 2007
Obecným zastupiteľstvom v Lule
dňa 30. 3. 2007
Toto VZN „ Prevádzkový poriadok pohrebiska a správy cintorína a poriadku na cintoríne Obce
Lula“ nadobúda účinnosť dňom 11. júna 2007.
Aktualizácia tohto VZN č. 1/2007 bola schválená na zasadnutí OZ v Lule dňa 11.12.2008
a nadobúda účinnosť 1.1.2009.

V Lule dňa 11. 12. 2008

Ing. Ján Trubíni
starosta obce

