Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 9/2013
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKÁ
NA ÚZEMÍ MESTA BYTČA
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok pre pohrebisko (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje
pôsobnosť „správcu“ Technické služby mesta Bytča, 014 01 Bytča, IČO: 00185 655 ako
prevádzkovateľa pohrebísk (ďalej len „prevádzkovateľ“), práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami a s prevádzkovaním pohrebiska a návštevníkov pohrebiska.
1. Tento prevádzkový poriadok je platný pre pohrebiská
-

cintorín – Veľká Bytča
cintorín – Malá Bytča
cintorín – Hliník nad Váhom
cintorín – Pšurnovice
cintorín – Hrabové
cintorín – Mikšová
cintorín – Beňov
(ďalej ako len „cintorín Bytča“)

Článok II.
Prevádzková doba
Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe:
Zimnom období od 15.11. do 31.3. 7:00 hod. – 17:00 hod.
Letnom období od 1.4. do 14.11 6:30 hod. – 21:00 hod.
Počas Veľkonočných a Vianočných sviatkov bude prevádzková doba rovnaká ako v letnom
období.

Článok III.
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva:
a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberá poplatky za nájom hrobového
miesta
b) správu a údržbu pohrebiska,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska koordinuje a kontroluje činnosť dodávateľov pri:
a) výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávaní a činností s ním spojených ako uloženie do chladiaceho zariadenia,
úprava pred pietnym uložením do rakvy, pietny akt a pod.
c) vykonaní exhumácie v súlade s článkom IX. tohto prevádzkového poriadku.
3. Zásobovanie pohrebiska vodou je zabezpečené výtokovým stojanom, ktorý je napojený na
verejný vodovod.

Článok IV.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
1. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska :
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu hrobových miest v rozsahu:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide
o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide
o právnickú osobu,
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
c) viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska v rozsahu údajov o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska,
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť mesta alebo či ide o vojnový hrob.
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
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e) písomne, na dobu neurčitú, uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto so
žiadateľom o uzatvorenie nájomnej zmluvy /nájomcom/, ak to kapacitné možnosti
pohrebiska umožňujú,
f) 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 na pohrebisku obvyklom,
g) - na základe posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva predĺžiť tleciu
dobu na pohrebisku v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté.
h) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na pohrebisku.
i) dbať o hygienické zariadenia
j) umiestniť na miesto obvyklé na pohrebisku cenník pohrebných služieb, ktorý tvorí
prílohu č. 4 tohto VZN
2. Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti 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 blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
c) dbať o účelové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku.
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním a exhumáciou, upravujú
prevádzkové poriadky pohrebných služieb.
Spôsob a pravidlá používania obradných siení domov smútku upravuje samostatný
prevádzkový poriadok – príloha č.3.
Článok V.
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého
uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí
tlecej doby na pohrebisku. Podmienky prenájmu upraví samostatná zmluva, uzatvorená
v súlade s ustanoveniami § 24 a 25 zákona NRSR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“).
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pričom
za hrobové miesto sa považuje miesto na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny a bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov potrebné ne vedenie evidencie hrobových miest.
3. Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť každú stavebnú úpravu
hrobového miesta, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie obruby, pomníka,
osadenie náhrobného kameňa, náhrobnej dosky alebo oplotenia hrobu. Stavebné úpravy
je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je
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povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie. Nájomca je oprávnený
stavebné úpravy realizovať len na základe dohody so správcom pohrebiska.
4. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia
a vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.
5. Nájomca je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku. Užívať hrobové
miesto podľa nájomnej zmluvy. Udržiavať poriadok na pohrebisku. 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.
Článok VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní chovať sa spôsobom odpovedajúcim piete miesta
a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska.
2. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného
priestoru /odpadkové koše/, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli
a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
3. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.

Článok VII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, dvojhrobov, hrobiek, urnových
miest, kolumbárií a spopolnené ostatky môžu byť rozptýlené na vyznačených miestach –
rozptylové lúky.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m,
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m, ak majú byť v hrobe uložené v rakve
ľudské pozostatky ďalšieho zomrelého hĺbka hrobu musí byť najmenej 2,2 m,
b) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody,
c) dĺžka hrobu 2,1m,
d) šírka hrobu 0,8m,
e) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m,
f) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2m.
Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. Urnové schránky
so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest alebo ich
ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových
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hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie
podľa stavebného zákona.
2. Plán miest na pochovávanie tvorí prílohu č. 1 tohto Prevádzkového poriadku pre
pohrebiská. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je
aj prístupný k nahliadnutiu.
3. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
4. 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.
Článok VIII.
Tlecia doba
Na pohrebisku :
- cintorín Bytča je určená tlecia doba minimálne 10 rokov
Článok IX.
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na žiadosť a na náklady
orgánov a osôb:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo na náklady obce ak
obstarávateľom pohrebu bola obec.
2. Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať posudok Úradu verejného zdravotníctva, list
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú
prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
3. Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské
pozostatky alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami alebo
inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami, alebo ktoré sú v stave pokročilého
rozkladu.
4. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Článok X.
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby)
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta o odpadoch. Stavebný odpad,
ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti budovania obruby, hrobky, atď., je
povinný odstrániť na vlastné náklady.
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Článok XI.
Cenník poplatkov za nájom hrobového miesta
Aktuálny cenník poplatkov za nájom hrobového miesta tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto
Prevádzkového poriadku pohrebiska a je k dispozícii u prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok XII.
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len mesto, a to až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pred uplynutím tlecej doby možno pohrebisko zrušiť len:
a) na základe zákazu príslušného orgánu štátnej správy ak by ďalším pochovávaním na
pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody,
b) z dôvodov verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, je povinný nezotleté ľudské ostatky
zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku.
Článok XIII.
Zrušovacie a záverečné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území Mesta Bytča je verejnosti prístupný na
mieste obvyklom, na pohrebisku (aj mestských častiach). Akékoľvek zmeny alebo
doplnky tohto VZN (prevádzkového poriadku pre pohrebiská) schvaľuje mestské
zastupiteľstvo v Bytči a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina.
2. Týmto VZN sa ruší VZN Mesta Bytča č. 2/2013 o prevádzke domov smútku a cintorínov,
zo dňa 06.06.2013.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 157/2013. zo
dňa 10.10.2013
4. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28.10.2013

V Bytči, dňa 14.10.2013

Miroslav Minárčik
primátor mesta
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