PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE P A T A
I.
Identifikačné údaje
Pohrebisko: Cintorín Pata
Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Pata
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Pata
IČO: 00306126
II.
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré teba rešpektovať a
dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so Zákonom NR SR č. 131/2010 Z. Z.
o pohrebníctve a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
III.
Rozsah poskytovaných služieb prevádzkovateľom pohrebiska
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou
b/ vykonanie exhumácie
c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d/ správu a údržbu pohrebiska
e/ správu a údržbu márnice a domu smútku
f/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
Činnosti uvedené v bode b/ budú vykonávať pohrebné služby, s ktorými sú uzatvorené zmluvy.
IV.
Základné údaje o pohrebisku
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska
A) Objektová skladba:
Pohrebisko Pata
Celková výmera: 1,5 ha
Pohrebisko je delené na sektory: A, B, C, D
Parc. č.: 474/1, 474/2
Pohrebisko je zásobované vodou zo siete verejného vodovodu, na pohrebisku sú štyri výtokové
stojany s ventilmi.
Osvetlenie je nainštalované z verejného osvetlenia, ozvučenie je prenosné. Pohrebisko je oplotené a
napojené jedným chodníkom na štátnu cestu. Obslužná komunikácia je vybetónovaná po celej dĺžke
pohrebiska a s plochou pred domom smútku. Obslužná komunikácia je napojená na miestnu
komunikáciu a bezprostredne na štátnu cestu.
Vykurovanie domu smútku v miestnosti na modlenie je lokálne – elektrické, osvetlenie miestnosti je
zabezpečené ako aj priestor pred domom smútku.

Dom smútku, v ktorom sa nachádza:
. Obradná sieň
. Miestnosť na uskladnenie ozvučovacieho zariadenia a
pre duchovného k príprave obradu
Prevádzkový objekt, v ktorom sa nachádza:
. Príručný sklad
. WC pre občanov, umývadlo
Všetky miestnosti majú prívod elektriny.
B) Technické vybavenie Domu smútku Pata a márnice
2x chladiaci katafalk
V.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(l) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby ak zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve neustanovuje inak.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrob. miesta okrem prípadov ak je
potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu, o už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska je povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
(4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do
jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
(5) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a/ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti 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
miesta na uloženie urny,
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,
f/ realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
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 do 24 h,
g/ po ukončení akýchkoľvek stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie
hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Ak sa tak nestane,
prevádzkovateľ cintorína dá okolie do pôvodného stavu do 24 h a práce ktoré boli potrebné vykonať
budú fakturované nájomcovi hrobového miesta.
(6) Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia, vysádzať
dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním
poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
a) 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.
b) Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenia pohrebiska.
c) V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, používať alkohol alebo iné omamné látky – osobám pod
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
d) Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
e) Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach nato určených.
f) Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
g) Vstup motorovým vozidlom na pohrebiskom je povolený so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska:
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do chladiacich zariadení,
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú
úpravu hrobového miesta,
- na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb
h) Hodinu pred obradom je zakázané vykonávať kamenárske práce v blízkosti miesta pohrebného
aktu.
i) V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch, kolieskových
korčuliach, motocykloch.
j) Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru.

VII.
Čas keď je pohrebisko, správa cintorína a dom smútku prístupné verejnosti
Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe:
hlavná brána na ul. Dlhá
október - marec
08.00 h - 18.00 h
apríl - september
08.00 h - 20.00 h
malé brány na ul. Cintorínska
október - marec
08.30 h - 17.30 h
apríl - september
08.30 h - 19.30 h
Výnimka:
Počas sviatkov Všetkých Svätých a Pamiatky zosnulých bude cintorín otvorený do 22.00 hodiny.
Prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť otváracie hodiny. V prípade potreby
otvoriť veľkú bránu, treba sa ohlásiť u správcu cintorína p. Mariana Tótha na č. tel. 0904 882 870,
alebo v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Pate.
Zapožičanie kľúča od hlavného vchodu je možné u správcu cintorína, ktorý individuálne posúdi
zapožičanie kľúča.
Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného
upozornenia.
VIII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
(1) Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
(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 1,2 m,
- prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
b) Dno hrobu musí ležať 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
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 80 cm
h) 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 štvorhrobe:
440 cm x 245 cm
- Pri detskom hrobe:
60 cm x 110 cm
j) Pri zhotovení urnového miesta musí byť dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne
a obruby urnového miesta: 80 cm x 70 cm a bočná vzdialenosť medzi obrubami jednotlivých
urnových miest 20 cm.

(3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
uloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
(4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť 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
ostatkami, rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená 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
urnových 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 je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska kde je aj prístupný
k nahliadnutiu.

IX.
Exhumácia ľudských ostatkov
(1) Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a/ príkaz sudcu alebo prokurátora,
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/ identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
(3)
(4)
(5)
(6)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Zakázané je exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bol v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou. Dokladom ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia
nakazená nebezpečnou chorobou je List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.

X.
Spôsob pochovávania
(1) O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje obstarávateľ
pohrebu. Platí však zásada, že obvykle zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku tej obce,
kde osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené
z dopravného prostriedku.
(2) Pochovať mŕtveho z iného mesta alebo územného obvodu na pohrebisku, ktoré sa nachádza
na území obce Pata, možno len s povolením obce Pata zastúpenou starostom obce.
(3) Mŕtvi sa dočasne ukladajú v chladiacom zariadení.
(4) Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od
úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní
od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z., teda ak
boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie
teploty pod mínus 10 st. Celzia. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď
po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len
so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez
odkladu.
(5) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, alebo
uložením urny s popolom na pohrebisku.
(6) Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si mŕtvy zvolil, treba podľa
možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb
obstaráva. Ak sa k telu mŕtveho neprihlásia príbuzní, je povinná obec na základe informácií
o zosnulom zabezpečiť všetky náležitosti, týkajúce sa jeho pochovaniu, na náklady obce.
(7) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorého území došlo k úmrtiu,
ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec v ktorej katastrálnom území sa
ľudské pozostatky našli.
(8) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa bodu 7. 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 MZV SR alebo
z príslušnej diplomatickej misii, alebo prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich
pochovanie na území SR, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí samotná obec.
(9) Termíny pohrebov (hodinu a deň) určuje Farský úrad Pata, zastúpený p. farárom po dohode
s pozostalými.

XI.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre
zabezpečenie prevádzky pohrebiska :
viesť evidenciu pohrebiska,
písomne informovať nájomcu o:
skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
dátume, ku ktorému sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu je známe jeho adresa; súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste verejne obvyklom na pohrebisku
c) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne
zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, o takomto pripravovanom alebo už
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a)
b)
-

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu,
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1, v prípade dvoj-hrobu a viachrobu neplatí požiadavka na dodržanie bočných vzdialeností medzi jednotlivými hrobmi
0,3 m
dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
Nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
Predložiť Obecnému zastupiteľstvu v Pate na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska
a predkladať na schválenie aj jeho zmeny,
evidenciu pohrebiska odovzdať obci Pata najneskôr deň ukončenia prevádzkovania
pohrebiska (to v prípade, že prevádzkovanie pohrebiska je uskutočňované inou osobou, nie
obcou),
zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania.

XII
Dĺžka tlecej doby podľa § 19 ods. 3 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
XIII.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidencia pohrebiska sa člení na :
(1) EVIDENCIU HROBOVÝCH MIEST, ktorá musí obsahovať
1a) Meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov
obce, ak je nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka, alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
Evidencia hrobových miest je vedená elektronicky.

(2) EVIDENCIU PREVÁDZKOVANIA POHREBISKA, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
2b) zrušení pohrebiska a hrobových miest
XIV.
Spôsob nakladania s odpadmi
(l) Odpad vzniknutý pri bežnej údržbe hrobového miesta (vyhorené kahance, zvädnuté
a suché kvety, vence, nepoužiteľné ozdoby) je povinný nájomca hrobového miesta
a návštevník pohrebiska odniesť na miesto na to určené na pohrebisku. Odpad sa likviduje
v kontajneroch umiestnených v priestoroch cintorína.
(2) Odvoz odpadu s pohrebiska zabezpečuje obec. Obec má uzavretú zmluvu so
spoločnosťou Komplex s. r. o. Pusté Sady.
(3) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku
(4) Odpad vzniknutý činnosťou stavebných alebo kamenárskych firiem si odvážajú
kamenárske firmy na vlastné náklady.
(5) Nájomca hrobového miesta je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie
a odvoz vzniknutého odpadu na pohrebisku ako je nadbytočná zemina, prebytočný stavebný
materiál, náhrobný kameň pri zrušení hrobového miesta a pod.

XV.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 ods. 2 a 3 Zákona 131/2010 Z. z.
a v rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok
a) Pozostalí dohodnú s farským úradom alebo obcou termín pohrebu minimálne deň
vopred, scenár pohrebu určuje obec, v zastúpení starostom obce alebo určeným
poslancom OZ, alebo farský úrad, v zastúpení p. farárom, alebo podľa požiadavky
pozostalých,
b) Pracovníci pohrebnej služby ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko budú
prevádzkovateľom pohrebiska poučení o bezpečnosti pri práci, PO a OŽP a sú povinní
tieto pokyny dodržať,
c) Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn.
odovzdáva a preberá priestory a zariadenie domu smútku tej pohrebnej službe, ktorá
bude vykonávať pietny akt., obsluhuje ozvučovaciu techniku (v prípade ak sa nejedná
o cirkevný smútočný obrad).
d) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením.
e) Pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu bude
umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom
pohrebného obradu.
f) Pracovníci pochovávajúci pozostalých musia byť počas smútočného obradu upravení, sú
povinný sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením
a vystupovaním zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.

XVI.
Cenník služieb
Viď príloha č. l prevádzkového poriadku pohrebiska.

XVII.
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 dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sa riedia čistou 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. Prvú a druhú etapu možno spojiť, za použitia 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.
Používané prípravky: - na mechanickú očistu: napr. Detergenty – jar, pur, tekuté prášky
Cif, ATA, čistiace prípravky – Fixinela, Domestos, ....atď.
- na dezinfekciu : napr. SAVO (5% 30 min.), CHloramin B (2% 30
min), Jodonal B (2,5% 30 min), Forten (0,5% 1 hodinu)
- prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe
čistenia: SAVOprim (3% 30 min.), 5P (2,5% 2 hodiny), 5Pplus (1,5% 45 min.)
5. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa
v čistote a po skončení práce sa vyčistia a vydezinfikujú a vysušia. Frekvencia režimu údržby
čistoty a dezinfekcie: (vypracované na konkrétne podmienky prevádzky)
- prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory, zariadenia pre osobnú hygienu:
po použití a podľa potreby,
- chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie po vyskladnení a podľa potreby.
6. Zamestnanci podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné
pracovné pomôcky: ochranné gumové rukavice, plášť, pracovný odev. Pre odkladanie
civilného odevu majú vyčlenený priestor.
Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
- pravidelné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom.

Záverečné ustanovenia
V objekte domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov, toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej
pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.
Prehliadka priestorov domu smútku sa uskutočňuje v časových intervaloch – minimálne
1x týždenne a pred uskutočnením obradu.
Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou
legislatívou na ochranu verejného zdravia.

Návrh prerokovaný a doplnený na 24. zasadnutí OZ, dňa 25.4.2016
Vyložený na úradnej tabuli 15 dní, t. j. od. 26.4.2015 do 9.5.2016

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Pate
dňa 30.5.2016
č. uznesenia 25/OZ-2016

.........................................................
Podpis a pečiatka prevádzkovateľa
v zastúpení starostom obce
PaedDr. Jozefom Berčíkom, PhD.

Cenník

služieb

príloha k „Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Pata“

- poplatok za jedno hrobové miesto (na dobu 10 r.)
tzn. Jednohrob
Dvojhrob(25 x 2)
Trojhrob (25 x 3)
Štvorhrob(25 x 4)

25 €

25 €
50 €
75 €
100 €

- poplatok za detský hrob (na dobu 10 r.)
- poplatok za urnové miesto (na dobu 10 r. )

12 €
8€

- poplatok za PREDKÚPU hrobového miesta/rok
(tzn. zriadenie hrobu vopred počas života)
. jednohrob
. dvojhrob

25 €
50 €

- poplatok za prenájom domu smútku pri pohrebe

20 €

- poplatok za vydanie „Súhlasu na postavenie
náhrobného pomníka

5€

- poplatok za umiestnenie reklamy (formát A4, A3)
na tabuli v areáli cintorína/mesiac

5€

Pred schválením OZ vyložené na úradnej tabuli 15 dní, t. j. od 26.4.2016 – do 9.5.2016 na
pripomienkovanie občanov k predloženému návrhu.

Schválené OZ v Pate, dňa 30. mája 2016
č. uznesenia 28-OZ/2016

