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Identifikačné údaje 

 

1. ZRIAĎOVATEĽ POHREBISKA 

 

Obec     B E C K O V 

IČO:    00311413 

Štatutárny zástupca:  Karol Pavlovič, starosta obce 

Miesto pohrebiska:  Pohrebisko – cintorín v obci Beckov 

    Parc. č. 127, 1483, 1484 

 

2. PREVÁDZKOVATEĽ 

 

Obec   B E C K O V 

Adresa:   916  38  Beckov č. 180 

IČO:    00311413 

Štatutárny zástupca:  Karol Pavlovič, starosta obce  

Kontakt:   032/77 427 20 ,  mobil: 0905/506 021 

Odborne spôsobilá osoba: Ing. Pavel Pristaš 

    Osvedčenie vydal Krajský úrad v Trenčíne, dňa 20.7.2006 

    pod  číslom : 246 

 

3. ZMLUVNÝ  PARTNER  

podľa § 19 ods. 4 zákona č. 470/2005 z.z. o pohrebníctve 

 

Preprava ľudských pozostatkov:  

Názov/meno:    Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 

Adresa:    915  01  Nové Mesto nad Váhom, Klčové 34 

IČO:     00350656 

Konateľ:    Ing. Martin Poriez, riaditeľ 

Odborne spôsobilá osoba:  Anton Veselka 

Osvedčenie  

o vykonaní kvalifikačnej skúšky:  A/2006/0697 
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Zhotovenie výkopu hrobu, uloženie pozostatkov  

a konečná úprava: 

Názov/meno    Veronika Bučková   

Adresa:    916 38  Beckov č. 194 

IČO: 

 

4. POHREBISKO - CINTORÍN 

 

Celkový počet miest:     1580 

Celkový počet identifikovaných miest:    867 

Celkový počet neidentifikovaných miest:    225 

Celkový počet prázdnych miest:     488 

Ročný prírastok miest:        10 

Ţivotnosť pohrebiska:    min. 50 rokov 

 

5. VLASTNÍK  POHREBISKA 

 

Pohrebisko je zapísané v katastri nehnuteľností obce Beckov na  

LV č. 1  

- parcelné číslo 127 o výmere 8838 m
2
  

- parcelné číslo 1484  o výmere 7400  m
2
  

Vlastníkom je Obec Beckov. 

 

LV č. 517 

- parcelné číslo 1484 o výmere7366 m
2
 

Vlastníkom je Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi ausburského vyznania na Slovensku Beckov. 

 

6. OCHRANNÉ  PÁSMO POHREBISKA 

 

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od okraja parcely (oplotenia) na kaţdú stranu. 

V ochrannom pásme pohrebiska nie sú ţiadne objekty a aj v Územnom pláne obce Beckov je 

dodrţané ochranné pásmo pohrebiska. 
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7. DOM  SMÚTKU 

 

Je umiestnený na pohrebisku obce Beckov, parcelné číslo 127 a je vlastníctvom obce Beckov. 

V dome smútku je obradná miestnosť, prípravná miestnosť s umývadlom, chladiarenské 

zariadenie s dvoma boxami  typ ELCHO 2500 v samostatnej miestnosti, sociálne zariadenie 

s umývadlom. 

Dom smútku je napojený na elektrickú energiu 3 x 400 V, vodu z obecného vodovodu 

a samostatnú ţumpu. 

 

8. INŽINIERSKE SIETE NA POHREBISKU 

 

Pohrebisko má rozvod vody s 2 miestami na odber vody napojenej na obecný vodovod. 

Osvetlenie pohrebiska je zabezpečené  8 ks samostatnými svietidlami napojenými na verejné 

osvetlenie obce. Údrţba pohrebiska, komunikácií a zelene sa vykonáva 4x ročne, vývoz 

odpadu podľa plánu vývozu. 

 

 

Prevádzkový poriadok vypracoval: 

 

Karol Pavlovič 

Dňa  20. 6. 2011 

 

Prevádzkový poriadok schválený úradom: 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok schválený OZ Beckov 
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PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK   POHREBISKA 
 V OBCI  BECKOV 

 

 

   V súlade s  § 18  odsek 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákona o pohrebníctve)  Obecné zastupiteľstvo Obce Beckov schvaľuje 

tento Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Beckov.  

 

Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Beckov. Úlohy vyplývajúce prevádzkovateľovi zo 

zákona bude plniť obec Beckov v spolupráci s prevádzkovateľmi pohrebných sluţieb, 

pracovníkmi obecného úradu a v spolupráci s poskytovateľom sluţieb na základe Zmluvy 

o poskytovaní sluţieb pre obecný úrad, uzavretej medzi Obcou Beckov a p. Veronikou 

Bučkovou v roku 2008. 

  

Čl. 1 

 

ÚVODNÉ    USTANOVENIA 

 

Prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebiska na území obce Beckov. 

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov, 

obstarávateľov pohrebov, na poskytovanie sluţieb na pohrebisku a na návštevníkov 

pohrebiska. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré je treba 

rešpektovať a dodrţiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Beckov: 

a) Ľudské pozostatky  sú mŕtve ľudské telá 

b) Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní 

c) Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov do hrobu 

alebo hrobky na pohrebisku, alebo uloţenie urny s popolom na pohrebisku 

d) Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáţe listom o prehliadke mŕtveho 

a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb 

e) Pohrebisko je cintorín, urnový háj 

f) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, 

hrobky, alebo miesto na uloţenie urny 

g) Hrob je priestor v zemi, do ktorého sa vkladá rakva s telom zosnulého a zasype sa 

vykopanou zeminou 

h) Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umoţňuje uloţenie dvoch 

rakiev nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej 

rakvy k manipulácii s pozostatkami uloţenými v spodnej rakve. 

i) Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umoţňuje 

uloţenie dvoch alebo viacerých rakiev bezprostredne vedľa seba. 

j) Hrobka alebo krypta je uzatvorený priestor, vybudovaný s pouţitím stavebných 

materiálov, ktorý slúţi na ukladanie rakiev, kde sa rakva nezasypáva 

k) Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu 
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l) Nájomca je osoba, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové 

miesto 

m) Obstarávateľ je osoba, ktorá zariaďuje pohreb 

n) Prevádzkovateľ pohrebiska je právnická alebo fyzická osoba – podnikteľ 

zabezpečujúca sluţby súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska. 

o) Tlecia doba je doba, počas ktorej musí byť telo zomrelého v zemi alebo v hrobke 

minimálne po dobu 10 rokov 

 

Čl. 3 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska. 

 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje: 

 

a) rozsah sluţieb poskytovaných na pohrebisku obce Beckov 

b) povinnosti prevádzkovateľ pohrebiska 

c) nájomná zmluva a povinnosti nájomcu pri údrţbe hrobového miesta 

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska  

e) čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti 

f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových miest 

g) dĺţku tlecej doby 

h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej sluţby na pohrebisko 

j) reţim údrţby a dezinfekcie prevádzkových priestorov 

k) spôsob nakladania s odpadmi 

l) cenník sluţieb 

  

 

Čl. 4 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

a) Výkop hrobov: hrob obyčajný, prehĺbený, dvojhrob, viachrob, panel dvojosobný, 

panel viacosobný. 

b) Zásyp a konečná úprava hrobov po pochovaní, zakrytie panelových hrobov a ich 

následné zacementovanie, výkop urnových hrobov, osádzanie panelových hrobov. 

c) Údrţbu okolia pohrebiska, čistenie chodníkov, údrţba zelene, kosenie, údrţba okolia 

Domu rozlúčky, čistenie a odvoz odpadkov z košov  

2. Starostlivosť o dom smútku a pohrebisko (cintorín) v Beckove vyplývajúce z tohto 

prevádzkového poriadku, zabezpečuje Obec Beckov. Dom smútku v obci Beckov má 

obradnú miestnosť, prípravnú miestnosť, chladiarenské zariadenie s dvoma boxami 

pre uloţenie ľudských pozostatkov a sociálne zariadenie.  

 

Čl. 5 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska je  povinný: 

a)  viesť evidenciu hrobových miest, 
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b) viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska 

c) zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého správania  

d) pri pohrebnom obrade umoţniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou 

obstarávateľa pohrebu 

e) umoţniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy 

pred pochovaním 

f) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov – dodávateľsky 

g)zabezpečiť , aby hrob spĺňal poţiadavky na ukladanie ľudských pozostatkov 

h) dodrţiavať dĺţku tlecej doby a zákaz pochovávania 

i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitnými predpismi 

j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník sluţieb 

k)starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údrţby, 

vykonávať údrţbu a čistenie komunikácií na pohrebisku, 

l) spravovať a udrţiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je  dom smútku  a iné 

objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska, 

m) starať sa o inţinierske siete na pohrebisku, 

n) starať sa o oplotenie pohrebiska, 

o/ zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 

p) vykonávať dozor nad dodrţiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, 

r)  vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu, 

s) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových 

miest, 

k) značiť hrobové miesta. 

 

 

Čl. 6 

 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

 

Nájomca hrobového miesta je povinný 

a) dodrţiavať ustanovenia prevádzkového poriadku 

b) uţívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy 

c) udrţiavať hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady. Hrobové miesto musí byť 

najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť 

osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.   

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi  pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie pohrebiska 

e) udrţiavať poriadok na pohrebisku 

 

Čl. 7 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1.   V súvislosti s udrţiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto 

miest je na cintoríne a v dome rozlúčky v Beckove zakázané: 

- správať sa hlučne a nedôstojne 

- fajčiť 

- poţívať alkoholické nápoje a omamné látky 

- odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (veľkokapacitné kontajnery 

a odpadkové koše) 
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- vodiť psov a iné zvieratá 

- poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorínov 

- poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín 

- odhadzovať a zapaľovať odpadky 

- vjazd motorovým vozidlom na cintorín, s výnimkou uvedeniu v čl. 7, ods. 2 

2. Na pohrebisku moţno rozsvecovať kahance a sviečky len pri hrobovom mieste alebo na to 

vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo poţiaru, prípadne poškodenie 

iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. 

3. Vjazd na cintoríny motorovým vozidlom je povolený len: 

- v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu) 

- pri doprave osoby so zníţenou pohybovou schopnosťou 

- pri zabezpečovaní údrţby cintorínov a domu rozlúčky 

- vývozu kontajnerov a odpadkových košov  

- v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych. 

3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať na pohrebisku stavebné práce 

týkajúce sa hrobových miest je povinná písomne nahlásiť túto skutočnosť na 

Obecnom úrade v Beckove. 

 

 

Čl. 8 

Prístup na pohrebisko 
 

Pohrebisko v obci Beckov je prístupné verejnosti: 

- v období od  

01.04. – 04.11.        od 6.30 – 20.30 hod. 

- v období od 

05.11. – 31.03.        od 7.00 – 18.00 hod. . 

 

Čl. 9 

 

Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu a exhumácia 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska  prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak úmrtie je 

doloţené: 

- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý 

vykonal prehliadku mŕtveho, 

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov, 

- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyţaduje sa súhlas orgánu činného 

v trestnom konaní, 

2. Umoţní účasť aj iným cirkvám a iným osobám v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 

pohrebu. Prevádzkovateľ ako aj zamestnanci sú povinní zachovať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri obstarávaní a výkone prác. 

3. Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. 

4. S ľudskými pozostatkami a ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. 

5. Ľudské pozostatky musia byť premiestnené do domu smútku a vloţené do chladiaceho 

zariadenia najneskôr do 8 hodín po prehliadke lekárom, ak neboli uloţené do iného 

chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečuje zdravotnícke alebo iné sociálne zariadenie. Do 8 

hodín sa nepočíta čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou. 

6. Činnosť v bode 1)  a 5)  zabezpečuje zmluvná pohrebná sluţba. 
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7. V chladiarenskom zariadení (teplota 0 – 5 
o
C) môţu byť pozostatky uloţené od doby 

vykonania prehliadky lekárom do doby pochovania 14 dní. 

8. Ak sa ľudské pozostatky neuloţili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 

hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. 

9. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totoţnosť 

mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia v katastri obce Beckov pochovanie zabezpečí Obec 

Beckov. 

10. Výkopové práce s pochovaním zabezpečí prevádzkovateľ s pracovníkmi, s ktorými má 

uzatvorenú zmluvu, ktorej predmetom je zhotovenie výkopu hrobu na mieste na to 

určenom správcom  pohrebiska, vykonanie uloţenia rakvy do hrobu, prikrytie hrobu 

zeminou, poloţenie vencov a kvetov a vyčistenie a úpravu priestoru okolo hrobu. 

11. Ak sú splnené všetky podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zomrelý za svojho ţivota 

prial, alebo obstarávateľ pohrebu určí druh pohrebu a prevádzkovateľ môţe splniť 

podmienky, prevedie sa pohrebný akt. 

12. Po pohrebnom akte a uloţení rakvy s pozostatkami do hrobu sa podľa druhu hrobu 

vykonajú konečné úpravy a uzatvorí sa nájomná zmluva na hrobové miesto. 

13.  Mŕtvi  sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyţaduje uloţenie do 

spoločného hrobu (napr. pri epidémii). 

14. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto poţiadavky: 

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

mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m. 

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

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

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uloţení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške minimálne 1,2 m. 

15. Ľudské ostatky je moţné exhumovať na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, 

b) obstarávateľa pohrebu alebo 

c) ţiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu uţ neţije, 

alebo na ţiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 

16. Ţiadosť podľa odseku 15 ţiadateľ podáva  prevádzkovateľovi pohrebiska , musí mať 

písomnú formu 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, kde budú ľudské ostatky uloţené, 

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej sluţby, ktorý ľudské ostatky prevezie. 

Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu poţiadal. 

  

Čl. 10 

 

Dĺžka tlecej doby 

 

6. Ľudské ostatky musia byť uloţené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Tlecia 

doba pre pohrebisko  v obci Beckov je 10 rokov. 

7. 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 m. 

8. Do hrobky je moţné uloţiť i viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 

ostatkami. Rakva uloţená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 
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okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

9. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa ţelania zosnulého, vysloveného za jeho 

ţivota, prípadne podľa ţelania obstarávateľa pohrebu. Urnu s pozostatkami moţno 

uloţiť do hrobu alebo do urnových miest v zemi vo vymedzených častiach pohrebiska. 

Urnu moţno umiestniť aj pri náhrobku, musí však byť uloţená vo zvláštnej skrinke 

a pripevnená.  

 

 
 

Čl. 11 

Nájomná zmluva 

 

1.  Právo uţívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 

2.  Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto  na uloţenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú;  nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí 

tlecej doby. Platba  za hrobové miesto sa hradí vţdy na 10 rokov  vopred. Nájomnou zmluvou  

k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto miestu.  

3.  Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k 

hrobovému miestu a  zdrţať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, 

ak je potrebné zabezpečiť  prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je 

prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o uţ 

uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne 

informovať nájomcu. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá  za stav a vzhľad hrobiek, pretoţe sú súkromným 

majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráţenie. 

5. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim 

konaním, za odcudzenie  časti hrobov, ako aj  výzdobu, pretoţe jej  nie je známy okruh  

osôb, ktoré môţu do stavu  hrobky zasahovať, vykonávať na nej úpravy a zmeny. 

6.  Nájomca je povinný dodrţiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu. Pod 

základným označením hrobu sa rozumie uvedenie mena, priezviska a dátumu narodenia 

a úmrtia zomrelého na epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríţi osadenom do 

zeme v záhlaví hrobového miesta. 

7. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne  v kompetencii 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

8.  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 nájomnej zmluvy moţno uplatniť 

najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

 

 

Čl.  12 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, ţe uplynie lehota, na 

ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

2.  Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 

vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové 

miesto zrušiť.  

3.  Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 
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       a) závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta,  

       b) sa pohrebisko zruší,  

       c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uţívanie hrobového miesta. 

4.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 

písm. a) a b),   musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady 

preloţiť ľudské ostatky  vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

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

3 písm. a) a b), je  povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 

mesiace predo dňom, keď sa má hrobové  miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu 

alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

6.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 

písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 

lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo 

nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

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

3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa 

doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto 

lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po 

uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko 

ako ţivnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu  

     povaţuje sa opustenú vec.  

8.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom 

na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné 

zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na 

hrobovom mieste s označením, ţe ide o trojročné uloţenie, počas ktorého sa môţe nájomca 

prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu povaţuje za opustenú vec. 

9.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

10. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené  za národné kultúrne pamiatky sa 

môţu zrušiť  len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 

Zrušenie vojnových hrobov upravuje Zákon o vojnových hroboch.  

 

Čl. 13 

Režim údržby a dezinfekcie prevádzkových priestorov 

 

 1. V rámci hygienicko-sanitárneho reţimu údrţby prevádzkových miestností na ukladanie 

a vystavovanie ľudských pozostatkov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť: 

- pred smútočným obradom a po smútočnom obrade a taktieţ 1x mesačne vyzametanie 

a umytie podláh, okien a katafalku v miestnostiach Domu smútku a chladiaceho zariadenia 

čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami 

- na dezinfekciu sa pouţije SAVO Prim, ktorý je určený k jednofázovej dezinfekcii 

a umývanie všetkých umývateľných plôch a predmetov so spektrom účinnosti – baktericídne, 

fundicídne (kvasinkovité a vláknité huby), vírucídne, tuberkulocídne. Na beţnú komunálnu 

hygienu sa pouţije 1 % roztok s dobou pôsobenia 30 min. a plošnú dezinfekciu zariadenia 3 

% roztok s dobou pôsobenia 30 min. 

- na drevo, omietky a maľby stien interiéru sa pouţije SAVO proti pliesňam, ktorý účinkuje 

proti vegetatívnym formám pliesní, kvasinkám, riasam a má dezinfekčný účinok okamţite po 

aplikácii. Dodáva sa v mechanickom rozprašovači. 

- na priebeţnú údrţbu a dezinfekciu toalety sa pouţije SAVO WC, ktorý odstraňuje baktérie, 
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má bieliace účinky a odstraňuje pachy. 

- po dezinfekčných prácach sa pokoţka rúk ošetrí prípravkom Satorden. 

- interiér domu smútku sa vymaľuje 1x za dva roky. 

2. Vystavovanie ľudských pozostatkov nakazených nebezpečnou chorobou v je v obradných 

miestnostiach zakázané. 

 

        

Čl. 14 

Spôsob  nakladania s odpadom 

 

 

1. Na pohrebisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner o objeme 5 m
3
 na zvyšky 

kvetinovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu. 

2. Na zloţky separovaného zberu sú umiestnené KUKA 110 l nádoby, a to na sklo, 

plasty. 

3. Na všetkých cintorínoch sú umiestnené menšie smetné nádoby na drobný odpad 

z hrobov. 

4. Návštevníci pohrebiska sú povinní pri nakladaní s odpadom dodrţiavať podmienky 

separovaného zberu na území obce. 

5. Náklady na odstraňovanie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby 

prostredníctvom Technických sluţieb mesta Nové Mesto nad Váhom. 

§ 15 

 

Stavby na pohrebiskách 

  

1. Pri vybudovaní akejkoľvek stavby – náhrobného pomníka, hrobky, urnového miesta na 

pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa. 

2. Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami: 

a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy  

b) plocha pre pochovanie (vnútorné rozmery hrobu) musia byť minimálne: 

 - pri jednohrobe najmenej 80 x 205 cm  

 - pri dvojhrobe najmenej 170 x 205 cm  

 - pri detskom hrobe - podľa rozmerov rakvy   

c) uličky medzi hrobmi musia byť minimálne 30 cm  

d) predné  a zadné  hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.

  

3. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia 

sluţieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva 

nájomca sám. 

4. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným 

súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.  

5. Kaţdý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa 

a ostatných materiálov pouţívaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné 

náklady. 

6. Odpredávať  alebo  odstraňovať  vybudované  stavby  nie  je prípustné bez vedomia 

prevádzkovateľa pohrebísk. 

7. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska je prísne zakázané.  

 

Čl. 16 
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Stromy a kríky na cintoríne 

  

1. Stromy  a kríky na cintorínoch je moţné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa a na 

mieste ním určenom. 

2. Vysádzanie, ošetrovanie a výruby stromov a kríkov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom 

dbá na to, aby  

pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu hrobov. 

3. O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje Obec Beckov v zmysle 

platných predpisov. 

Čl. 17 

 

Lavičky na cintoríne 

  

1. Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Pouţívať tieto lavičky môţu všetci 

návštevníci cintorínov.  

2. Umiestňovať lavičky pri hroboch v radách je moţné len so súhlasom prevádzkovateľa. 

 

Čl. 18 

 

Práce na cintoríne 

  

1. Cintorínske práce, ako kopanie hrobov, ukladanie mŕtvych do hrobov vykonávajú  

zamestnanci prevádzkovateľa pohrebísk na to určení, alebo iné, na to určené osoby so 

súhlasom prevádzkovateľa. 

2. Pri zistení nedostatkov v starostlivosti o prenajaté miesto vyzve prevádzkovateľ nájomcu, 

aby ich v stanovenej lehote odstránil. Zvädnuté kvety, znehodnotené vence a ozdoby iného 

druhu je nájomca povinný odniesť do kontajnera. 

3. Nájomca je povinný pri odstraňovaní odpadov tento ukladať do zberných nádob na 

separovaný zber, ktorých rozmiestnenie na pohrebiskách je povinný zabezpečiť 

prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

 

Čl. 19 

  

Odborná spôsobilosť 

 

1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť. 

2. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred 

skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu po absolvovaní odbornej prípravy 

v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni. 

Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska obsahuje: 

a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, 

b) ekonomickú časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, 

c) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín. 

3. Odborne spôsobilá osoba pre prevádzkovanie pohrebiska Obce Beckov je Ing. Pavel 

Pristaš. Osvedčenie vydal Krajský úrad v Trenčíne dňa 20. 7. 2006 pod číslom 246.  Varianta 

B: Veronika Bučková 
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Čl. 20 

Cenník služieb 

 

Cenník sluţieb je prílohou prevádzkového poriadku pohrebiska. 

 

Čl. 21 

Zrušenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko môţe obec zrušiť aţ po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov 

uloţených  na pohrebisku.  

2. Pohrebisko môţe obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len 

z dôvodov, ak by ďalším   pochovávaním  na pohrebisku  mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia 

ľudí alebo kvality podzemnej vody   a z dôvodu verejného záujmu na základe  podnetu 

príslušného  orgánu štátnej správy. 

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a 

preloţenie ľudských  ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na 

inom pohrebisku. 

4. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa 

pohrebisko zrušilo,  zhromaţdiť a pochovať na inom pohrebisku. 

 

 

Čl. 17 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je 

priestupkom podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, 

moţno uloţiť pokutu do výšky 66 € podľa § 13  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

3. Kontrolu dodrţiavania ustanovení  tohto  prevádzkového poriadku  vykonáva kontrolór 

Obce Beckov a  orgány úradu verejného zdravotníctva. 

 

 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti  tohto prevádzkového poriadku stráca účinnosť Prevádzkový 

poriadok pohrebiska, schválený uznesením č. 121/2007, dňa 27.7.2007 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Karol Pavlovič 

                                                                                                                          starosta obce 
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Príloha 

CENNÍK 
 

CINTORÍNSKYCH  POPLATKOV A SLUŽIEB 

 

V OBCI  BECKOV 

 
 

 

 

DRUH POPLATKU   na 10 rokov                                                         

 

Jednohrob                                                   16,60 €   1,66 €/rok              

  

 

Dvojhrob                                                          33,19 €    3,32 €/rok  

 

 

Detský hrob                                                      16,60    1,66 €/rok   

 

Urnový hrob                                                     16,60 €    1,66 €/rok 

 

Hrobka                                                              49,79                         4,98 €/rok   

 

Prenájom obradnej miestnosti                           13,28                                       

 

Pouţitie chladiaceho zariadenia                          9,96/2 dni                                  

 

Pouţitie chladiaceho zariadenia                     3,32                        kaţdý ďalší začatý deň         

    

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Beckov dňa 16.12.2011 uznesením č. 128/2011. 

 

Cenník platný od 1.1.2012 schválený vo VZN obce Beckov “Prevádzkový poriadok 

pohrebiska v obci Beckov“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


