Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota v súlade § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve (ďalej len zákon
o pohrebníctve) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MURÁNSKA LEHOTA č. 12/2012
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Muránska Lehota

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Muránska Lehota o prevádzkovom poriadku
pohrebiska na území obce Muránska Lehota upravuje rozsah činnosti a služieb poskytovaných
na pohrebisku a v dome smútku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti
návštevníkov pohrebiska a cenník služieb, v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve a v súlade zo zákonom č. 455/191 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska vlastní poverený zamestnanec obce
Muráň.
Článok 2
Základné údaje o pohrebisku
1. Pohrebisko sa nachádza na parcele číslo CKN 357 v katastrálnom území obce Muránska
Lehota juhozápadne od zastavanej časti obce, pozemok patrí obci Muránska Lehota .
2. Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu.
3. Na odpad je vyčlenený priestor na pozemku pohrebiska, kde sa nachádza 1100 l
kontajner.
4. Pohrebisko prevádzkuje obec Muránska Lehota.
5. Identifikačné údaje:
- Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Muránska Lehota
- Sídlo:
Obecný úrad, č. 83, Muránska Lehota,
okres Revúca
- IČO:
00328561
- Telefón:
058/4882031
- Fax:
058/4882031
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Článok 3
Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku
Obec Muránska Lehota ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné služby:
správu a údržbu pohrebiska, správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, vedenie
evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávku vody, výkopové práce súvisiace s pochovávaním a pochovávanie len výnimočne na
žiadosť pozostalých.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
- prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela,
b) pasom pre mŕtvolu.
- 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,
- prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
- viesť evidenciu pohrebiska,
- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovávaním,
- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebných obradoch
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
- písomne informovať nájomcu o:
-skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
-dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklým na pohrebisku,
- ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu. Na základe
posudku následne upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
Článok 5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesta v riadnom stave, je povinný čistiť a
udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak
neopravuje.
2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté 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 správca
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Osoba starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej miere
postarať o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie
týchto prác podnikateľskému, resp, inému subjektu.
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-

4. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety
s výnimkou nádoby na vodu,
5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správca
pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť aj sám. Užívateľ hrobového
miesta sa môže so správcom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prenajaté
miesta.
6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
7. Odpad z hrobového miesta:
nájomca je povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej,

-

odhadzovať odpadky mimo zberných nádob nato určených je zakázané.

-

8. Ďalej sa zakazuje:
vodiť psov na pohrebisko, robiť hluk na pohrebisku,
neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
cez pohrebisko voziť drevo a iný rôzny materiál /napr. vo vozíkoch, kárach a pod./.
Článok 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,
zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri
pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať
sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich
príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť psov.
3. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
4. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko
opustiť.
Článok 7
Prístup pohrebiska pre verejnosť
Pohrebisko je prístupné verejnosti bez obmedzenia.

Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých
osôb.
Článok 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a uložením do hrobu za úhradu prevedie
prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom osôb na to určených len na požiadanie
príbuzných zosnulého.
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Ponecháva sa možnosť, ako bolo doposiaľ v obci zvykom, že výkopové práce súvisiace
s uložením do hrobu prevedú príbuzní zosnulého. Pokiaľ uvedené práce budú vykonávať
príbuzní je obstarávateľ pohrebu povinný toto oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.
Prevádzkovateľ poverí zodpovednú osobu, ktorá prevedie dohľad nad prevedenými
prácami.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
-

-

hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 2 m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov 1,4 m
vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s hĺbením hrobových jám vo vzťahu k výške spodnej
vody a ku skutočnosti, že nedochádza k zamokreniu dna je zrejmé, že jej hladina je hlboko
pod úrovňou stanovených hodnôt
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 20 rokov.

Práce na pohrebisku:
-

-

-

-

Vykonávať výkopové práce, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké predné
a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priame.
Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
Na zriadenie hrobov, hrobiek a urnových hrobov je potrebný písomný súhlas správcu
pohrebiska po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať
vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vykopať z cintorína časti náhrobkov a pod..
Na pohrebisko za účelom uloženia ľudských pozostatkov, resp. ľudských ostatkov
vstupujú pracovníci určení obcou na tento účel, resp. rodinní príslušníci, ktorí sú
usmerňovaní starostom obce alebo osobou poverenou prevádzkovaním pohrebiska.
Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
-jedno hrob:
110 x 245 cm
-dvoj hrob:
210 x 245 cm
-troj hrob:
310 x 245 cm
-detský hrob: 80 x 140 cm dieťa do 6 rokov
-detský hrob: 90 x 200 cm dieťa nad 6 rokov do 14 rokov
-urnové miesto: 100 x 100 cm.
Článok 9
Plán miest na pochovávanie

Plán miest na pochovávanie je priložený v „Prílohe č. 2“ - pozostáva z plánu miest a zo
zoznamu zosnulých.
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Článok 10
Tlecia doba na pohrebiskách
Obec Muránska Lehota určuje dĺžku tlecej doby na pohrebiskách na 20 rokov.
Článok 11
Spôsob vedenia evidencií
Správca pohrebiska zabezpečuje vedenie evidencie pohrebiska prostredníctvom poverenej
osoby.
Vedú sa nasledovné evidencie:
-Evidencia hrobových miest – vzor je priložený v „Prílohe č. 1 a)“
-Evidencia prevádzkovania pohrebiska – vzor je priložený v „Prílohe č. 1 b)“.
Článok 12
Spôsob nakladanie s odpadkami
Pri činnostiach na pohrebisku vzniká nasledovný odpad: prebytočná zemina, burina
a tráva, kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence odpad z kahanov a svietidiel.
Z uvedeného dôvodu:
- nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta
do 1100 l kontajnera určeného na pohrebisku
- prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska 1100 l kontajner,
ktorý vyváža podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch, ktorou je Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota.
Článok 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom vykonania
výkopových prác, prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosu rakvy
a pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky,
zasypania hrobu, za účelom uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky alebo
urnového miesta, za účelom vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich
opätovného pochovania.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v
článku 13 odsek 1 len s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska (Príloha č.
3), ktoré vydal nájomcovi hrobového miesta.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovania určený prevádzkovateľom pohrebiska.
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Článok 14
Cenník
Cintorínske úkony:
Prenájom hrobového miesta:
Výška ročného nájomného za jedno hrobové miesto = 1 € pri uzavretí nájomnej zmluvy na
10 rokov (úhrnom za 10 rokov = 10 €).
Výška ročného nájomného za uloženie urny = 0,7 € pri uzavretí nájomnej zmluvy na 10
rokov (úhrnom za 10 rokov = 7 €).
Kopanie hrobu:
Kopanie hrobu pre občanov s trvalým pobytom v obci vrátane uloženia truhly a zasypania
hrobu zabezpečí na základe žiadosti pozostalého obec, za poplatok:
Názov poplatku:
- kopanie hrobu pre občanov dospelých
- kopanie hrobu dieťaťa do 14 rokov
- kopanie hrobu dieťaťa do 6 roku
- urnové miesto
- kopanie jedno hrobky
- kopanie dvoj hrobky

v lete
80,00 €
60,00 €
40,00 €
20,00 €

v zime
100,00 €
80,00 €
60,00 €
30,00 €

80,00 €
160,00 €

100,00 €
200,00 €

Kopanie hrobu pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci vrátane uloženia truhly a
zasypania hrobu zabezpečí na žiadosť pozostalého obec, za poplatok:
Názov poplatku:
- kopanie hrobu pre občanov dospelých
- kopanie hrobu dieťaťa do 14 rokov
- kopanie hrobu dieťaťa do 6 roku
- urnové miesto
- kopanie jedno hrobky
- kopanie dvoj hrobky

v lete
100,00 €
80,00 €
60,00 €
30,00 €

v zime
120,00 €
100,00 €
80,00 €
45,00 €

100,00 €
180,00 €

120,00 €
220,00 €

Spoločné poplatky:
Názov poplatku:
v lete
- demontáž hrobky (danie do pôvodného stavu)
60,00 €
- odkrytie a zakrytie jedno hrobky + prirážka za zeminu 50,00 €
- odkrytie a zakrytie dvoj hrobky + prirážka za zeminu 100,00 €
- montáž povale (hranoly , foršty – položenie, nie výroba)

5,00 €

v zime
80,00 €
80,00 €
130,00 €
7,00 €

- za vstup do aerálu pri výstavbe hrobiek + použitie vody
jednorázový poplatok za celú výstavbu na pohrebisku

10,00 €

-

- vynesenie rakvy do cintorína ( 4 nosiči ručne )

20,00 €

-
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Vykonávanie dohľadu.
- Pokiaľ výkopové práce súvisiace s pochovávaním prevedú pozostalí zosnulého, čo
umožňuje prevádzkový poriadok pohrebiska, obec prostredníctvom poverenej osoby
prevedie nad prácami u občanov s trvalým pobytom v obci bezodplatný dohľad.
Článok 15
Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce
(správca pohrebiska, starosta, poslanci, obecný kontrolór), orgány verejného
zdravotníctva a iné splnomocnené orgány.
2. Obec Muránska Lehota prejednáva priestupky podľa odseku 1 písmeno a) až i) zákona
č. 131/2010 Z.z. Zákon o pohrebníctve.

Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebiskách zodpovedá správca pohrebiska, ktorý sa
postará o to, aby tento „Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Muránska Lehota“
bol umiestnený – vyvesený na verejne prístupnom a vhodnom mieste na pohrebisku.
2. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré neupravuje tento prevádzkový
poriadok, upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.
3. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší „Prevádzkový poriadok pre
pohrebisko Obce Muránska Lehota , zo dňa 16.7.2007. Zmeny a doplnky nariadenia
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Lehota.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku tvoria Prílohy č. 1, 2, 3.
5. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013.
6. Návrh „Všeobecne záväzné nariadenie obce Muránska Lehota č. 12/2012, ktorým sa
vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Muránska Lehota“ bol
vyvesený dňa 28.11.2012 .
7. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
Obce Muránska Lehota dňa 13.12.2012 uznesením číslo 91/2012 .

V Muránskej Lehote 14.12.2012

Miloslav Marčák
starosta obce
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Príloha č.1 a)

Evidencia hrobových miest
Pohrebisko Muránska Lehota
Hrobové miesto číslo:
Údaje o pochovanej osobe
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Dátum úmrtia:
Rodné číslo:
Dátum pochovania (uloženia do hrobu):
Hĺbka uloženia do hrobu:
Záznam o nebezpečnej chorobe:
Údaje o pochovaní potrateného
ľudského plodu alebo predčasne
odňatého ľudského plodu:

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Údaje o nájomcovi hrobového miesta
Meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Dátum uzavretia nájomnej zmluvy:

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Údaje o zmene nájomcu:

...........................................................................

Údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy
a dátum jej ukončenia:

...........................................................................

Skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo
...........................................................................
pohrebisko chránené ako národná
kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť,
alebo vojnový hrob:
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Príloha č.1 b)

Evidencia prevádzkovania pohrebiska
Pohrebisko Muránska Lehota

Zákaz pochovávania:
Kto vydal: ............................................................................................................................
Kedy: ...................................................................................................................................
Doba jeho trvania: ...............................................................................................................
Dôvod: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Zrušenie pohrebiska:
Kto nariadil: .........................................................................................................................
Kedy: ...................................................................................................................................
Dôvod: .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Príloha č. 3

OBEC MURÁNSKA LEHOTA
049 01 MURÁŇ
___________________________________________________________________________

Povolenie k vstupu na pohrebisko

Obec

Muránska

Lehota

povoľuje

vstup

motorového

vozidla

evidenčné

číslo:

............................................ na pohrebisko v obci Muránska Lehota.

Dôvod vstupu: ..............................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dátum vstupu: ..............................................................................................................................
V Muránskej Lehote dňa ..........................................

........................................
podpis oprávnenej osoby

__________________________________________________________________________
IČO
BANKOVÉ SPOJENIE
00328561 VÚB,a.s., pobočka Revúca

ČÍSLO ÚČTU
25329582/0200
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TEL./FAX
058/4882031

E-MAIL
obecmurlehota@stonline.sk

