Prevádzkový poriadok pre pohrebiska a Domu nádeje
v obci Skalité
vypracovaný v súlade s § 18 zákona NR SR číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Článok 1
Prevádzkovateľ pohrebiska
Identifikačné údaje: Obec Skalité – Prevádzkáreň
IČO: 3599611l, DIČ: 2020134061
so sídlom: Skalité č.598, 023 14 Skalité
štatutárny zástupca: Alojz Petrák - riaditeľ

Článok 2
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pre pohrebiska (ďalej len “prevádzkový poriadok“) upravuje pôsobnosť
Obce Skalité – Prevádzkáreň, ako prevádzkovateľa pohrebísk a Domu nádeje v obci Skalité
( ďalej len „prevádzkovateľ“ ), práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb –
podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami
a s ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním pohrebiska a návštevníkov pohrebiska.

Článok 3
Základné údaje o pohrebisku
- miesto : Pohrebisko Nad kostolom
Pohrebisko Rieky
- prevádzkovateľ : Obec Skalité – Prevádzkáreň, Skalité 598, 02314 ( príspevková organizácia
obce)
- súčasťou pohrebiska je Dom nádeje ( Dom smútku) pri pohrebisku Rieky
- tlecia doba na pohrebiskách v obci Skalité je stanovená na 25 rokov.
Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe :
od 01.04. do 30. 09.
v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.
od 01.10. do 31. 03.
v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod.
Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 30. októbra do 7. novembra je pohrebisko otvorené do
22,00 hod.
Zakazuje sa vjazd všetkých motorových vozidiel do areálu pohrebísk.
Na pohrebisku Rieky s výnimkou vjazdu motorových vozidiel, ktoré zabezpečujú pohrebné
obrady, údržbu a čistotu pohrebiska, výstavbu náhrobných kameňov a hrobiek. Pre výstavbu
náhrobných kameňov a hrobiek na nevyhnutnú dobu v pracovných dňoch a to v čase od 8.00
hod. do16.00 hod.
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V sobotu, nedeľu a štátne sviatky sa hlavná brána otvára na požiadanie len v ojedinelých
prípadoch (telefonický kontakt je uvedený na doplnkovej tabuli pod dopravnou značkou ).
Dom nádeje je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky obstarávateľa pohrebu i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.

Pohrebisko Nad kostolom je rozdelené na sektory A, B, C.
Pohrebisko Rieky je rozdelené na sektory A, B, C, D, E, F, G, pričom dolná časť sektora G je
určená na urnové pochovávanie, horná časť je určená na detské hroby. Sektor F je určený na
bezrámové pochovanie.

Článok 4
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva:
a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberá nájomné za nájom hrobového
miesta,
b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
c) správu a údržbu pohrebiska,
d) správu Domu nádeje ( Dom smútku).
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje prostredníctvom dodávateľov:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou.
3. Pohrebisko Rieky a pohrebisko Nad kostolom je zásobované vodou.
4. Obec Skalité má vybudovaný dom smútku – Dom nádeje pri pohrebisku v Riekach. Ľudské
pozostatky budú od času úmrtia do pochovania dočasne uložené v chladiacom zariadení
Domu nádeje, prípadne v chladiacom zariadení pohrebnej služby, ktorá zabezpečuje pohrebný
obrad podľa výberu obstarávateľa pohrebu.

Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu pohrebiska podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve
. 131/2010 Z. z., ktorá sa
lení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené

v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpe
nej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpe
nou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skon
enia,
g) skuto
nosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo
i ide
o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo pred
asne odňatého
ľudského plodu,
2.videnciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska,
Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný:
a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť ú
asť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
b) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa §19 zákona
.131/2010 Z. z. o
pohrebníctve,
c) zabezpe
iť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa §19 ods. 1 zákona č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
d) dodržiavať dĺžku tlecej doby určenej na pohrebisku.
e) v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby
zotleté, primerane predlžiť tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu,
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa §20 ods. 1 zákona
.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
g) nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou,
h) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
ch) umiestniť na informačných tabuliach na pohrebisku cenník služieb,
i) prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Podmienky nájmu upraví
samostatná nájomná zmluva v písomnej forme, ktorá sa uzatvára na dobu neur
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itú; nesmie
sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
neustanovuje inak.
j) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa §22 zákona č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
k) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, voľné miesta na pohrebisku, úpravu ciest, vykonávať
úpravu a obnovu chodníkov a nespevnených chodníkov, vykonávať opravy a nátery
oplotení, údržba vodovodu,
l) starať sa o zeleň, zabezpečovať výsadbu zelene, kosiť trávu na voľných plochách vrátane
odvozu trávy a čistotu pohrebiska,
m) vykonávať zimnú údržbu chodníkov (odhŕňanie snehu a posyp hlavného chodníka),
zabezpečovať prístup k Domu nádeje,
n) vykonávať uzamykanie pohrebísk,
o) určovať miesta pre výkop hrobu, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky v súlade
so zahrobovacím plánom a zabezpečiť dozornú činnosť pri výkopových prácach na
pohrebiskách,
p) vykonávať dozornú činnosť pri pochovávaní a pri stavebných prácach na pohrebiskách,
r) vykonávať drobné opravy, údržbu a čistenie priestorov Domu nádeje a ostatných
objektov, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, zabezpečovať prevádzku chladiaceho boxu,
s) starať sa o inžinierske siete na pohrebiskách,
t) vykonávať dozornú činnosť pri pietnych aktoch v Dome nádeje, obsluhovať zariadenia
v Dome nádeje – chladiace zariadenie boxy, ozvučovaciu techniku a pod..
Ľudské pozostatky, ktoré prevezme prevádzkovateľ od pohrebných služieb musia byť
upravené a uložené v rakve.
Povinnosti osôb vykonávajúcich
innosti súvisiace s pochovávaním:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho, alebo je úmrtie doložené pasom, ak ide o medzinárodnú
prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkym osobám pri kone
nom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
c) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky
podľa §19 dos.1 zákona o pohrebníctve
. 131/2010 Z. z.,
d) dbať o ú
elové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; pri smúto
ných obradoch
umožniť ú
asť registrovaných cirkví a náboženských spolo
ností a iných osôb
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

Článok 6

Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom za hrobové
miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny a jeho bezprostredné okolie.
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku. Odpad, ktorý vznikne pri údržbe hrobového miesta
( vence, kvety, burina, kahance,..) je povinný uložiť na vyhradenom mieste, ktoré určí správa
pohrebiska.
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo
oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky
(t.j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie
alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak,
aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba
vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu
na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je
nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je
povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie. Pri vyhotovení stavby
alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska, najmä pokiaľ ide
o tvar a rozmery. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie
hrobu, respektíve iné objekty pohrebiska a odstrániť prebytočný materiál. Prípravu
betónovej zmesi je zakázané miešať na cintorínskej komunikácií.
Za realizované stavby na pohrebisku nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ pohrebiska.
Oprávnení si môžu dať poistiť stavbu v komerčnej poisťovni.
2. Stavby na pohrebisku musí stavebník realizovať od 8,00 – 16,00 hod.

3. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia
a vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.

Článok 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
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1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní chovať sa spôsobom odpovedajúcim piete miesta
a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
4. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného
priestoru /veľkoobjemový kontajner, odpadkové koše/, vodiť a voľne púšťať psov a iné
zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach a iných športových prostriedkoch a vykonávať iné
činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
5. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.

6. Deťom do 10 rokov je prístup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelej osoby.

7. Návštevníci pohrebiska sú povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia opustiť pohrebisko.

Článok 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
Vymedzenie pojmov:
Hrob (jednohrob) je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne vedľa seba.
Detský hrob je hrob s pochovávacou plochou o rozmeroch 50 cm x 110 cm.
Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva
nezasypáva zeminou.
Jednohrobka je hrobka na uloženie jednej rakvy, pri hĺbkovej hrobke na uloženie dvoch
rakiev.
Dvojhrobka je hrobka na uloženie dvoch rakiev veľa seba, pri hĺbkovej hrobke na uloženie
4 rakiev (v jednej hrobke 2 rakvy uložené nad sebou, v druhej hrobke 2 rakvy uložené nad

sebou).
Prehĺbený hrob (hĺbkový hrob/hrobka) je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej
doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými
v spodnej rakve, musí mať hĺbku aspoň 2,20 m.
Urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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, prehĺbený hrob musí
mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bo
né vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 2. písm. c)
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
f) pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch:
max. 80 cm x 210 cm
g) pochovávajúca plocha pri detskom hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch:
max. 50 cm x 110 cm
h) hĺbka pre uloženie urny 50 cm
ch) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný
dodržať podmienky stanovené prevádzkovateľom.
i) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery:
- pri jednohrobe: 110 cm x 245 cm
- pri dvojhrobe: 220 cm x 245 cm
- pri trojhrobe: 330 cm x 245 cm
- pri detskom hrobe: 80 cm x 140 cm.
j) pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne
a obruby urnového miesta: 50 cm x 50 cm a bo
ná vzdialenosť medzi obrubami
jednotlivých urnových miest 30 cm.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Dĺžka tlecej
doby je stanovená v prevádzkovom poriadku pohrebísk a Domu nádeje obce Skalité na dobu
25 rokov. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste, po uplynutí tlecej doby, sa musí
s nájdenými ľudskými ostatkami narábať s pietou. Nájdené ľudské ostatky sa musia uložiť
v spodnej časti hrobu, pod úrovňou pochovávanej rakvy, kde sa zasypú zeminou.
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predlžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
5. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
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ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpe
ená proti úniku zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
7. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať
do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek.
8. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
9. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno
ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie
zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.
10. Plán miest na pochovávanie tvorí prílohu
. 1 tohto prevádzkového poriadku pre
pohrebisko. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je
aj prístupný k nahliadnutiu.
11. Pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov
Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu o to požiada, umožní sa mu
jeho pochovanie.
Žiadosť o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu - s rodičom
vypĺňa gynekologicko-pôrodnícke pracovisko v 1 prvopise a troch kópiách.

Článok 9
Exhumácia ľudských ostatkov
1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské
ostatky uložené, a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifika
né údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o u požiadal.

6. Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské
pozostatky alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v
ase úmrtia nakazená
nebezpe
nou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v
ase úmrtia
nakazená nebezpe
nou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí.
Hlavné zásady vykonávania exhumácie
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pri exhumácii musí byť pohrebisko uzavreté pre verejnosť

hroby sa môžu exhumovať výhradne ručne, všetky ostatky sa ukladajú do pripravenej
transportnej rakvy
exhumačné práce môžu vykonávať vybraní a zaškolení zamestnanci, vybavení
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
po práci musia mať možnosť vykonať osobnú hygienu - prezlečenie, umytie rúk,
osprchovanie teplou vodou
po exhumácii sa zabezpečí transport exhumovaných ostatkov obvyklým spôsobom na
miesto pochovania alebo spopolnenia
pri akomkoľvek náhodnom náleze ľudských ostatkov, napr. počas stavebných prác,
musia byť práce prerušené a v prípade, že nejde o podozrenie z trestnej činnosti, je
potrebné ostatky exhumovať.

Článok 10
Dom nádeje – Dom smútku
Prevádzkovateľ – Obec Skalité – Prevádzkáreň, IČO: 35996111, DIČ: 2020134061
so sídlom 023 14 Skalité č. 598
Dom nádeje – Dom smútku je vybavený chladiacim zariadením na uloženie ľudských
pozostatkov – jeden box s troma priestormi pre rakvy.

Článok 11
Prevádzkový poriadok Domu nádeje – Domu smútku
P prevádzkový poriadok Domu nádeje - Domu smútku, je súčasťou prevádzkového poriadku
pohrebiska : správca – Obec Skalité - Prevádzkáreň
miesto – pri pohrebisku Skalité – Rieky
Vetranie – prirodzené.
V Dome nádeje – Domu smútku sa nachádza chladiaca miestnosť s troma miestami, teplota
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chladenia počas umiestnenia rakvy neklesne pod 5 ° C.
Dom nádeje – Dom smútku nemá k dispozícii priestory pre úpravu zosnulých.
Pre zamestnancov je v Dome nádeje – Domu smútku vyčlenená miestnosť pre uloženie
pracovného odevu, pracovných pomôcok, hygienické zázemie pre zamestnancov - WC,
umývadlo.
Dom nádeje – Dom smútku sa upratuje po každom pohrebe dezinfekčnými prostriedkami
(žlté Savo)
Dezinfekcia chladiaceho zariadenia sa vykonáva dezinfekčným prostriedkom po každom
použití.
Objekt Domu nádeje – Domu smútku je napojený na inžinierske siete :
1. pitná voda, príprava teplej vody
2. žumpa
3. osvetlenie,
4. vykurovanie priestorov pre zamestnancov, obradníka, sociálne zariadenie,

vykurovanie priestorov pre zamestnancov.

Článok 12
Dekontaminácia pracovných pomôcok a prostredia
Dekontaminácia sa vykonáva postupmi s rôznym stupňom účinnosti :
A) Mechanickou očistou
B) Dezinfekciou
Hlavné zásady správne uskutočnenej dezinfekcie :
1.Musí sa dodržiavať správna ( predpísaná ) koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa
pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %
2.Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé ( starnutím rýchlo klesá ich účinnosť)čo
najkratšiu dobu pred použitím
3.Pri dezinfekcii povrchov sa zachováva dvojetapový postup – najskôr mechanická
očista, potom vlastná dezinfekcia. 1. a 2. etapu možno spojiť, za požitia vhodnej kombinácie
dezinfekčných a saponátových – detergentných prostriedkov. Aj pri jednoetapovom postupe,
pri použití dezinfekčných prostriedkov s čistiacim účinkom je vhodné vopred odstrániť hrubé
nečistoty.
4.Musí sa dodržať potrebná ( predpísaná ) doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku.

Článok 13
Identifikácia rizík a súvisiace špecifiká pri poskytovaní služieb, preventívne
opatrenia, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
Faktory pracovného prostredia :
Biologické faktory
Súvisiace s prenosom chorôb vyvolávaných choroboplodnými mikroorganizmami
Preventívne opatrenia :
1. dodržaním zásad osobnej hygieny personálu
2. personál si musí dôkladne umývať ruky ( tečúcou vodou a mydlom ).
K dispozícii sú potrebné osobné ochranné pomôcky ( ochranné rukavice ), vrátane vhodného
pracovného odevu. Odev sa udržiava v čistote.
Chemické faktory
Dezinfekčné prostriedky : dráždivý účinok na pokožku a respiračný systém, alergizujúci účinok
Preventívne opatrenia :
Dodržiavanie postupov pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu ochrana pred
možným kontaktom používaného dezinfekčného prostriedku s pokožkou je zabezpečená
používaním ochranných rukavíc. Ochrana dýchacích ciest – vetranie prirodzené a nútené –
respirátory.
V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov a toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej pomoci
s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.
Prehliadka priestorov sa kontroluje v časových intervaloch 1x týždenne alebo pred
uskutočnením obradu.

Článok 14
Spôsob nakladania s odpadom
1.Na pohrebisku je možné odpady vzniknuté pri údržbe hrobového miesta ukladať len na
miesta na to určené (veľkoobjemové kontajnery, odpadové nádoby)a v súlade s platným
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Všeobecne záväzným nariadením mesta o odpadoch. Likvidácia – zhromažďovanie
a odvážanie odpadu je riešené zmluvne s Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, 02201
Čadca.
2. Každý kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska, a to na vlastné
náklady.
3. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

Článok 15
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 prepravy ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky, za účelom uloženia spopolnených ľudských
pozostatkov na 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
lánku
13. bod 1 len s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, povolenie vydá
prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi hrobového miesta, do ktorého budú ľudské pozostatky
alebo ľudské ostatky pochované.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania ur
ený prevádzkovateľom pohrebiska.

Článok 16
Cenník služieb
1. Cenník služieb v Dome nádeje
Poplatok za prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty
pochovania – 4,- Eur/24 hod., resp. 0,16 Eur/hod.,
Poplatok za použitie Domu nádeje – 10 Eur za obrad,
1. poplatok za vydanie súhlasného stanoviska na práce realizované na pohrebisku

z dôvodu výstavby alebo opravy pomníka vo výške 4 Eura,

2. poplatok za užívanie priestorov Domu nádeje mimo pohrebného obradu vo výške

5 Eur/hod.

3. poplatok za dodatočné vydanie súhlasného stanoviska na práce realizované na

pohrebisku z dôvodu výstavby alebo opravy pomníka vo výške 10 Eur.

2. Cenník nájomného za nájom hrobového miesta na pohrebiskách v Riekach a Nad
kostolom v Skalitom
1. Prepožičanie užívacieho práva na miesto pre postavenie hrobky , ak jeho majiteľ žije sa
stanovuje cena na päť rokov
– jednohrob - 35 Eur
- dvojhrob - 70 Eur
(Ak dôjde k úmrtiu nájomcu, nevyčerpaný poplatok sa započíta do poplatku za prenájom
hrobového miesta na obdobie 25 rokov).

2. Prepožičanie miesta na hrob vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu
cena na 25 rokov -

jednohrob

-dvojhrob

70 Eur

-trojhrob

105 Eur

-detský hrob

25 Eur

-urnové miesto

25 Eur

4.

35 Eur

Obnovenie ( predĺženie ) užívacieho práva na hrobové miesto ( po dobe 25 rokov
od

pochovania ),
cena na dobu 10 rokov – jednohrob

20 Eur

- dvojhrob

40 Eur

- trojhrob

60 Eur

- detský hrob

15 Eur

- urnové miesto

15 Eur

Článok 17
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Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákona.

Článok 18
Záverečné ustanovenia

1. Doterajšie právne vzťahy, týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú

zachované, okrem zmlúv na prepožičanie užívacieho práva na miesto pre
postavenie hrobky , ak jeho majiteľ žije a ma zaplatený nájom do 31. 12. 2010.
2. Tento prevádzkový poriadok Pohrebísk a Domu nádeje na území obce Skalité bol

schválený uznesením OZ č. 151/2010 zo dňa 07.12.2010.
3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky v prevádzkovom poriadku pre pohrebiska v obci

Skalité schvaľuje obecné zastupiteľstvo

Alojz Petrák
riaditeľ

Prílohy: č. l. Plán miest na pochovávanie - pohrebisko Rieky
č.2. Plán miest na pochovávania - pohrebisko Nad kostolom

