
                          PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

 

                          pre pohrebisko „verejný cintorín“ v Hertníku v správe obce Hertník 

 

 

 

                                                                          Čl. 1 

                                                          Prevádzkový poriadok 

 

     Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska „Verejný cintorín“ 

v Hertníku v správe obce Hertník v zmysle ustanovení zákona o pohrebníctve. 

 

      

                                                                          Čl. 2 

                                                               Základné pojmy 

 

     Na účely tohto prevádzkového poriadku v zmysle zákona 470/2005: 

a/ ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo 

b/ ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní 

c/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku 

d/ verejné pohrebisko /ďalej len „pohrebisko“/ je cintorín 

e/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, alebo hrobky 

f/ konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú 

g/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu 

h/ hrob je priestor v zemi, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a zasype sa 

vykopanou zeminou 

i/ hrobka, alebo krypta je priestor, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a je 

zhotovená z betónu, alebo muriva 

j/ nájomca je osoba, s ktorou prenajímateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto na 

pohrebisku 

k/ obstarávateľ je osoba, ktorá zariaďuje pohreb. 

 

 

                                                                          Čl. 3 

                   Základné povinnosti prevádzkovateľa – správy pohrebiska a rozsah            

                                             služieb poskytovaných na pohrebisku 
 

     Prevádzkovateľ je povinný: 

1. zriaďovať miesta na hroby, alebo hrobky, ktoré spravuje a prevádzkuje 

2. zabezpečovať výkopy hrobových jám a exhumácie 

3. vykonávať úpravu zemných hrobov navŕšením zeminy po zasypaní jamy zeminou, hrobky 

zakryť betónovými doskami, prekryť lepenkou a zaliať 5 cm vrstvou betónu 

4. prepoţičať hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto prevádzkovým 

poriadkom 

5. viesť evidenciu o pochovaní zomrelých na pohrebisku a písomne informovať nájomcu 

o skutočnosti, ţe uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu je známa jeho 

adresa 

6. písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa pohrebisko má zrušiť, ak mu je 

známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku 



7. ak zistí, ţe ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 

dobu primerane predĺţiť a na tento účel si vyţiadať posudok úradu, na základe tohto 

posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska 

8. prevziať ľudské pozostatky ak je úmrtie doloţené:  

     a/ listom o prehliadke mŕtveho alebo 

     b/ pasom mŕtveho 

9. podľa situačného plánu cintorína viesť evidenciu voľných miest 

10. zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umoţniť 

účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu 

11. umoţniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy 

pred pochovaním  

12. prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup 

k hrobovému miestu a zdrţať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem 

prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. 

O takomto pripravovanom, alebo uţ uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska 

povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu 

13. prevádzkovateľ pohrebiska môţe prepoţičať chladiaci box a miestnosť na obliekanie 

zosnulých pohrebnej sluţbe. Tieto sluţby sú spoplatnené podľa platného cenníka 

14. prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Hertník, IČO: 00322024. 

 

 

                                                                             Čl. 4  

              Povinnosti nájomcov, návštevníkov pohrebiska a podnikateľských subjektov 

                                               vykonávajúcich práce na pohrebisku 

 

1. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení 

uţívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle § 663 a § 

684 Občianskeho zákonníka. Nájomcom u hrobových miest, ktoré boli prepoţičané do 

31.10.2005 je osoba, na ktorú bol vystavený prvý doklad.  

2. Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe ţivnostenského oprávnenia, zastupujúce 

nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu pri vybavovaní na správe pohrebiska, alebo ak 

vykonávajú kamenárske, záhradnícke a údrţbárske práce na hroboch, sú povinné 

predloţiť písomné splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu, správe 

pohrebiska. Súkromné osoby, ktoré zastupujú nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu sú 

povinné predloţiť správe cintorína písomné splnomocnenie od nájomcu, alebo 

obstarávateľa pohrebu s úradne overeným podpisom.  

3. Úpravu hrobu /kvetinová výzdoba, pomník, hrobka/ majú právo vykonať nájomcovia 

hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad pohrebiska.  

4. Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť 

okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo stavby nesmú ukladať do 

kontajnerov na pohrebisku, ale sú povinné tieto odniesť na vlastné náklady. 

5. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu uţ jestvujúcich stavieb je 

potrebný písomný súhlas správy pohrebiska, na základe „Ohlásenia stavebno-

kamenárskych prác“. 

6. Bez písomného súhlasu správy pohrebiska nie je povolené vysádzať stromy, kry, 

umiestňovať lavičky a iné stavby. 

7. Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku je správa pohrebiska oprávnená uviesť okolie 

hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta do pôvodného stavu na náklad 

porušiteľa týchto ustanovení. 



8. Kaţdý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné 

zbytky kameňa a ostatných materiálov pouţívaných pri stavbe a oprave pomníkov vyviesť 

z pohrebiska.  

9. Správa pohrebiska nezodpovedá za poškodenia hrobov, odcudzenia časti hrobov ako aj 

výzdobu, pretoţe sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráţenie. 

10. Správa pohrebiska nezodpovedá za poškodenia hrobov, odcudzenia časti hrobov ako aj 

výzdobu, pretoţe jej nie je známy okruh osôb, ktoré môţu do stavu hrobky zasahovať, 

vykonávať na nej úpravy a zmeny.  

11. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového miesta 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových miest.  

12. Obstarávateľ pohrebu, nájomca je povinný na správe pohrebiska oznámiť výkop hrobu 

k pohrebu minimálne 2 dni pred pohrebom.  

13.  Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia 

a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

14. Výkopy hrobov, pochovávanie a exhumácie smú vykonávať len pracovníci 

prevádzkovateľa pohrebiska, alebo ním písomne poverené podnikateľské subjekty. 

15. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ na základe rozhodnutia príslušného 

úradu. Ţiadosti nájomcov o výrezy prijíma prevádzkovateľ vţdy do konca augusta 

beţného kalendárneho roka. Výrezy sa smú realizovať len v období vegetačného kľudu.  

 

 

                                                                          Čl. 5   

                          Prepožičanie hrobového miesta – nájomná zmluva a nájomné 
 

1. Prevádzkovateľ je povinný prepoţičať hrobové miesto na dobu neurčitú.  

2. O prepoţičaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu.  

3. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 

dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý. Správa pohrebiska bude 

akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom dedičského konania, uznesenia súdu, 

alebo notárom overený hodnoverný doklad.  

4. Ak priami dedičia uţ neţijú, tak sa nájomná zmluva uzatvorí s dedičom neţijúcich 

dedičov. Správa pohrebiska bude akceptovať len taký doklad, ktorý je výsledkom 

dedičského konania, uznesenia súdu, alebo notárom overený hodnoverný doklad.  

5. Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa 

tohto prevádzkového poriadku.  

6. Nájomné za prepoţičanie hrobového miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške 

v zmysle platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto sa 

nájomné platí na dobu 10 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie sa platí na dobu 10 rokov. 

Ak o to nájomca poţiada, je moţné vyplatiť nájomné aj na dlhšie obdobie.  

7. Platiteľom nájomného môţe byť len nájomca, alebo ním poverená osoba. Na doklade 

o zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.  

8. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii správy 

pohrebiska.  

9. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto 

miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy 

je moţná iba s písomným súhlasom nájomcu, úradne overeným na príslušnej matrike, 

resp. u notára.  

 

 



                                                                           Čl. 6 

                                                     Výpoveď nájomnej zmluvy  
 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak  

a/ závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 

dobu, 

b/ sa pohrebisko zruší, 

c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uţívanie hrobového miesta 

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 

1 písm. a/ a b/ Zákona č. 470/2005, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové 

miesto a na vlastné náklady preloţenie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na 

nové hrobové miesto.  

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 

zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace pred dňom 

a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť, 

b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.  

4. Ak mu nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na mieste 

obvyklom na pohrebisku.  

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 

1 písm. a/ 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 pohrebiska predá na draţbe.  

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 päť rokov odo dňa, odkedy nebolo 

nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu 

na mieste s označením, ţe ide o päťročné uloţenie, počas ktorého sa môţe nájomca 

prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na draţbe.  

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

8. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 

rozhodli, ţe majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla 

obec všeobecne záväzným nariadením, sa môţu zrušiť len podľa § 26 ods. 6 /Hroby 

a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

o zrušení vyhlásenia hrobu, alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, 

ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po 

predchádzajúcom súhlase obce./ 

9. Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu na prepoţičanie hrobového miesta, ak nájomca 

neplní podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.  

 

 

                                                                          Čl. 7 

                                                                      Evidencia 

 

1. O pochovaní zomrelých na pohrebiskách v správe Obce Hertník vedie osobitnú evidenciu 

v hrobových knihách. 

2. Evidencia obsahuje tieto údaje: 

a/ názov a miesto /adresu/ pohrebiska, IČO prevádzkovateľa 



b/ meno, priezvisko a rodné číslo zomrelého 

c/ dátum a miesto narodenia, úmrtia a vek zomrelého 

d/ dátum pochovania 

e/ umiestnenie, číslo hrobového miesta a hĺbku pochovania  

f/ meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu 

g/ záznam o nebezpečnej chorobe 

h/ dátum zaplatenia nájomného za prepoţičané miesto a doba, na ktorú bolo nájomné   

vyplatené  

i/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu 

j/ potratené, alebo predčasne odňaté plody nepodliehajú evidencii matriky 

 

 

                                                                         Čl. 8 

                                                          Prístup na pohrebisko 

 

1. Pohrebisko je otvorené denne 24 hodín. 

2. Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace 

osoby a majú príslušné označenie.  

3. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových 

korčuliach, scateboardoch, kolobeţkách a podobných športových dopravných 

prostriedkoch. 

4. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je moţný za týchto podmienok: 

- Pre invalidných občanov – drţiteľov preukazu ZŤP bez poplatku 

- Pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe bez poplatku 

- Pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta pre nájomcu  

- Pre kamenárstva a pohrebné sluţby podnikajúce na základe ţivnostenského oprávnenia 

s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle  

5. V zimnom období v čase od 15. Októbra do 31. Marca sa komunikácie udrţujú len 

v obmedzenom rozsahu, ktorý je potrebný pre výkon pohrebov. 

6. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správa pohrebiska 

nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.  

 

                                                                          Čl. 9 

                                         Ukladanie telesných pozostatkov zomrelých   

 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov do zeme musí spĺňať tieto poţiadavky 

- hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m, pre dieťa 

mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m 

- dno musí leţať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 

- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m 

- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uloţení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m 

2. Ľudské ostatky musia byť uloţené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 

zloţenia pôdy musí trvať najmenej 20 rokov.  

3. Pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské pozostatky, 

ak je ich moţné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva 

uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

4. Do hrobky je moţné uloţiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami, ľudskými 

ostatkami. Rakva uloţená do hrobky a hrobka musí byť zabezpečená pred únikom 

zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 



5. Výkop betónových hrobiek sa vykonáva podľa poţiadavky jednoosobný, dvojosobný, 

alebo trojosobný hrob o rozmeroch: 

- jednoosobný – dĺţka 240 cm, šírka 120 cm, hĺbka 80 cm 

- dvojosobný – dĺţka 240 cm, šírka 120 cm, hĺbka 160 cm 

- trojosobný – dĺţka 240 cm, šírka 120 cm, hĺbka 240 cm 

- detský hrob – podľa potreby  

6. Výkop, zasypávanie hrobových miest, uzavretie a vtesnenie hrobky vykonávajú 

pracovníci poverení správou pohrebiska. Materiál potrebný na vtesnenie hrobky /cement, 

lepenka, piesok/ musí zabezpečiť nájomca hrobového miesta.  

7. V zmysle zákona 470/2005 musí byť mŕtvy pochovaný: 

a/ Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totoţnosť 

mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území 

došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej 

katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totoţnosť sa 

nezistila, nemoţno spopolniť. 

b/ Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 

hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno 

mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť 

pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 písm. h. Ak pitva 

bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky moţno pochovať za podmienok 

uvedených v osobitnom predpise.  

C/ Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca,  obec je podľa odseku a/ povinná bezodkladne 

oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej 

diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym 

príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva 

zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo 

z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom, oznámenie 

o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov, alebo súhlas na ich pochovanie na území 

Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.  

8. Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu poţiada, správa 

pohrebiska umoţní jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyţaduje 

evidencia v matrike.  

9. Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého moţno uloţiť do existujúceho hrobu len 

s písomným súhlasom nájomcu. 

 

 

                                                                       Čl. 10 

                                                                  Exhumácia                      

 

1. Pred uplynutím tlecej doby moţno ľudské ostatky exhumovať na ţiadosť orgánov činných 

v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu 

uţ neţije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.  

2. Ţiadosť podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

- posudok úradu 

- list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí 

- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska a osobný, alebo písomný súhlas 

nájomcu hrobového miesta overený notárom, alebo matrikou, kde budú ľudské ostatky 

uloţené, ak nájomca nie je totoţný so ţiadateľom o exhumáciu 

- osobný, alebo písomný súhlas nájomcu hrobového miesta, v ktorom sa exhumácia 

vykoná, overený notárom, alebo matrikou 



3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu poţiadal. S pozostatkami bude dôstojne 

manipulované, prenášané budú v rakve a v čo najkratšej dobe pochované do nového 

hrobu, alebo spopolnené.  

4. Exhumácia pozostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený 

prístup pre náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích hodín. 

5. Exhumácie vykonávajú len pracovníci správy pohrebiska.  

 

 

 

                                                                         Čl. 11 

                                                                    Tlecia doba 

 

1. Telo zomrelého musí byť v zemi alebo hrobke minimálne po dobu 20 rokov. Táto doba sa 

nazýva tlecia doba. 

 

                                                                         Čl. 12 

                                                                Označenie hrobov 

 

1. Nájomca je povinný dodrţať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového 

poriadku.  

2. Základné označenie hrobu po uloţení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého je 

pomník, alebo drevený kríţ, prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobného 

miesta bezprostredne po pochovaní. Na pomníku, kríţi, alebo obelisku musí byť uvedené: 

a/ meno a priezvisko zomrelého 

b/ dátum narodenia, dátum úmrtia. 

 

                                                                            Čl. 13 

                             Režim údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov 
 

1. Sanitačný deň je deň, kedy sa na pohrebisku a v prevádzkových priestoroch vykonáva 

čistenie a dezinfekcia. 

2. Sanitačné práce na verejnom cintoríne sa vykonávajú po kaţdom pohrebe.  

3. Dezinfekcia podláh a obkladov stien v chladiacom zariadení, v obradnej sieni, chodbách 

a vo WC + zachodové misy sa vykonáva dezinfekčným prípravkom na to určeným, podľa 

návodu na jeho pouţitie. /napr. Savo, Chloramin, Banox .../ 

4. Upratovanie, zametanie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich ku pohrebisku 

sa vykonáva podľa potreby. 

5. Všetok komunálny odpad z pohrebiska na verejnom cintoríne sa umiestňuje do jedného 

veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa podľa potreby odváţa na skládku TKO Bartošovce. 

6. Deratizáciu priestorov vykonáva 1 x ročne, alebo podľa okolností správca pohrebiska.  

 

 

                                                                            Čl. 14 

                                                     Zásobovanie pohrebiska vodou 
 

     Na pohrebisku na verejnom cintoríne Obce Hertník je zabezpečené zásobovanie úţitkovou 

vodou na polievanie záhonov a výsadby hrobov z vlastného zdroja. Výtokový ventil je 

osadený v krytom altánku. Dom nádeje je zásobovaný vodou z verejného vodovodu.  

 

 



                                                                            Čl. 15 

                      Popis prevádzkových priestorov a poskytovanie osobných ochranných 

                                               pracovných pomôcok pre zamestnancov 
 

1. Prevádzkové priestory pohrebiska: 

- pohrebisko a komunikácie 

- prevádzková budova – Dom nádeje 

2. Prevádzková budova je rozdelená na technologicko – prevádzkovú časť a verejnú časť. 

3. Technologicko – prevádzková časť obsahuje: 

- šatňa, prezliekáreň, umývarka a  WC pre hrobárov 

- 1 obradná sieň 

- spojovacia chodba z parkoviska do obradnej siene 

- sklad katafalkára 

- 1 chladiaci box pre 2 zosnulých 

- sklad upratovacieho servisu 

- umývarka a WC pre zamestnancov 

4. Verejná časť obsahuje: 

- 1 kanceláriu pre príjem objednávok pohrebov a vybavovanie klientov 

- hygienické zariadenie a WC / muţi a ţeny / 

 

5. Prideľovanie osobných ochranných pracovných pomôcok sa vykonáva v súlade so 

Zoznamom pre poskytovanie OOPP pre Obec Hertník. 

 

                                                                             Čl. 17 

                                                             Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Hertník. 

2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebísk a osoby 

vykonávajúce práce na pohrebiskách.  

3. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto poriadku sa rušia ustanovenia doteraz prijatých 

nariadení resp. poriadkov ustanovujúcich túto problematiku.  

4. Prechodné ustanovenia: 

4.1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa uţívania hrobového miesta zostávajú zachované: 

A/ za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby 

oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky uţívania hrobového miesta sú 

splnené 

B/ jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, ţe nie sú splnené podmienky uţívania hrobového 

miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa uţívania 

hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu 

C/ tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona 470/2005, ak osoba alebo osoby 

oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa uţívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo 

im moţné doručiť oznámenie, ţe nie sú splnené podmienky uţívania hrobového miesta, 

a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú 

s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu 

D/ päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona 470/2005, ak osoba alebo osoby, ktoré 

majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, ţe nájomca 

tohto hrobového miesta nie je známy . 

4.2. Šírka ochranného pásma pohrebiska 50 m sa nevyţaduje pre pohrebiská zriadené pred 

nadobudnutím účinnosti zákona 470/2005. Ak má pohrebisko dom smútku bez 

chladiaceho zariadenia, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný do troch rokov odo dňa 



nadobudnutia účinnosti zákona 470/2005 zabezpečiť vybavenie domu smútku chladiacim 

zariadením.  

4.3. Prevádzkovateľ pohrebiska určuje ceny sluţieb na pohrebisku. Prevádzkovateľ 

pohrebiska je oprávnený zvýšiť ceny cintorínskych sluţieb kaţdý rok maximálne o mieru 

ročnej inflácie, ohlásenú Národnou bankou Slovenska.  

5. Do 31. Októbra 2007 je prevádzkovateľ povinný predloţiť doklad o odbornej spôsobilosti 

prevádzkovateľa pohrebiska v zmysle zákona 470/2005 ţivnostenskému úradu.  

6. Prílohou prevádzkového poriadku je platný cenník za poskytnutie sluţieb na pohrebisku 

v obci Hertník.  

 

 

 

 

V Hertníku 24.01.2008 

 

 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obecný úrad Hertník 


