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Všeobecne
záväzné nariadenie obce Reca
o pohrebníctve
Obec R e c a na základe zákona č. 470/2005 v súlade s vyhláškou M2 SR č. 576/2004 Z.z. a
272/1994 Z.z. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve na základe uznesenia obecného zastupiteľstva,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. 1
Základné ustanovenia
§1
Toto VZN
- upravuje pochovávanie, ukladanie spopolnených ľudských zostatkov
- určuje zásady starostlivosti o pohrebisko
- vymedzuje práva ako i povinnosti ich správy
- stanovuje pravidlá správania sa návštevníkov na miestnom cintoríne.
Čl. 2
Základné pojmy
§2
VZN obce Reca sa viaže na účely:
a/ ľudské pozostatky sú mrtve ľudské telo
b/ ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
c/ pochovanie je vkladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na miestnom pohrebisku
d/ verejným pohrebiskom v Reci sú cintoríny rímsko-katolícky a kresťanskej reformovanej cirkvi
spoločne s evanjelickou cirkvou
e/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku, určené na zriadenie hrobu, hrobky alebo uloženie urny
f/ pohrebiská spravuje obec

§3
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami
a ľudskými ostatkami a ich pochovávanie
l. Ľudské pozostatky musia byť pochované.
2. S ľudskými pozostatkami a zostatkami sa zaobchádza tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
alebo verejného poriadku.
3. Zakázané je:
a/ otvárať rakvu a upravovať pozostatky osôb ktoré o čase úmrtia boli nakázané
- cholerou
- morom
- žltou zimnicou
- týfusom
- inými prenosnými ochoreniami označenými "nebezpečná choroba"
- pozostatky a ostatky v rozklade
Dokladom o uvedených nákazách je dokladované v liste o prehliadke mŕtveho, vydané
príslušným lekárom musia byť uložené do konečnej rakvy.
b/ vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia,
ak neboli uložené v mraziacom alebo chladiacom zariadení
c/ zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka
dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
§4
1. Ak do 96 hodín od úmrtia pochovanie nik nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho,
do siedmich dní od zistenia úmrtia pochovanie zabezpečí obec / o prípade nezistenia
totožnosti sa pochová len so súhlasom prokurátora/.
Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastri sa ľudské
pozostatky našli.
2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do mraziaceho alebo chladiaceho zariadenia, musia sa
pochovať do 96 hodín od úmrtia nie však 48 hodín od úmrtia.
Ak sa vykoná pitva, je možné mŕtveho pochovať ihneď. Ak bola pitva nariadená o trestnom
konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len za podmienok § 115 trestného poriadku.
3. Ak ide o cudzinca, obec je povinná podľa odseku 1 bezodkladne úmrtie oznámiť Ministerstvu
zahraničných vecí SR. Po ich súhlase môžu byť ľudské pozostatky prevezené alebo
pochované na miestnom verejnom pohrebisku.
4. Telo osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť prevezené do DS a umiestnené
v mraziacom zariadení, po prehliadke lekárom.
5. Správa pohrebiska je povinná odovzdať obstarávateľovi pohrebu Dom smútku na dohodnutú
dobu v riadnom stave tak, aby všetky úkony mohli byť vykonané dôstojne s náležitou pietou.
6. Obstarávateľ pohrebu po jeho ukončení odovzdá DS osobe poverenej jeho správou.
7. Uloženie ľudských pozostatkov v DS v iných prípadoch je možné len so súhlasom správu
pohrebiska.
8. Na pohrebiskách sa môžu pochovávať len občania s trvalým pobytom v obci, mimo trvalého
pobytu je povolené pochovávanie do starých hrobov svojich príbuzných.

Čl. 3
Zriadenie pohrebiska
§5
1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území.
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama, /zákon 470/2005 Z.z. § 16 ods. 2/ alebo
prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Ak dôjde k zmene prevádzkovateľa pohrebiska, nesmie touto zmenou dôjsť k narušeniu
prevádzky pohrebiska.
4. Ak má pohrebisko DS musí mať tento mraziace alebo chladiace zariadenie na uloženie
ľudských pozostatkov.
5. Pri budovaní hrobky musí zriaďovateľ predložiť hydrogeologický prieskum, z ktorého je
zrejmé, že pozemok je vhodný na takéto pochovanie.
6. Na zriadenie hrobov, hrobiek na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie /§ 39, ods. 3
písm. b, zák. 50/1976/.
7. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani
umiestňovať budovy.
Čl. 4
Prevádzkovanie verejného pohrebiska
§6
Prevádzkovanie verejného pohrebiska obsahuje:
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním
b/ pochovávanie
c/ správu a údržbu pohrebiska
d/ správu a údržbu zelene na pohrebisku
e/ vedenie a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska
1. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním.
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním prevádzajú občania obce po dobu 15 rokov a to:
Sloboda Štefan Reca č. 73
Sloboda Teodor Reca č. 444
2. Pochovávanie.
Pochovávanie prevádzajú občania uvedení v ods. a/.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spľňať tieto požiadavky:
a/ hrobové miesto - pre dospelého musí mať rozmery: 1,10 x 2,45 x 1,60 - 1,80 m
b/ hrobka pre dospelého alebo dvoj hrob: 2,10 x 2,45 x 1,60 - 1,80 m
c/ dieťa mladšie ako 10 rokov : 0,80 x 1,40 x 1,60 m
d/ uloženie urny: 1,00 x 1,00 m.
Plošná miera obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka alebo hrobku.
e/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
f/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
g/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná zeminou vo výške
minimálne 1,2 m
h/ ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia doby- ktorá musí trvať
najmenej 10 rokov.

i/ pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ľudské pozostatky, ak je ich
možnosť umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva zeminy
nad rakvou bude najmenej 1 m uľahlej zeminy.
j/ pri požiadavke pozostalých prevádzkovateľ pohrebiska povolí výkop hrobu pre dvoch
pozostalých umiestnených v jednom hrobe pri dodržaní hľbky na pomer dvoch hrobových
miest 1,80 x 1,80 + 1,0 m
k/ do hrobky je možné uložiť viacero rakiev s ľudskými pozostatkami pri dodržaní podmienok,
že rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia /betónový priestor,
zamurovanie/ a aby bola chránená pred hlodavcami.
l/ pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na žiadosť
orgánov činných o trestnom konaní / § 12 ods. 1 Trestný poriadok/
- obstarávateľa pohrebu
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo obstarávateľom pohrebu
bola obec
m/ žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:
-posudok úradu /štátny zdravotný dozor/
-list o prehliadke mŕtveho / či nejde o nejaký druh nákazlivej choroby pri úmrtí/
-náklady hradí obstarávateľ - žiadateľ o exhumáciu.
3. Správa a údržba pohrebiska
Správu a údržbu pohrebiskách vykonáva obec. Vedie súpis hrobových miest.
Údržbu prevádza podľa potreby - kosenie, hrabanie lístia, opílenie kríkov a stromov, novú v
výsadbu stromov a kríkov na miestach, kde nedôjde k narušeniu hrobových miest.
4. Správa a údržba komunikácií na pohrebisku.
Správu a údržbu komunikácií pohrebiskách vykonáva obec a to pravidelným čistením /
zametanie, odstránenie padlých konárov/ odpratávaním snehu.
5. Vedenie evidencie.
O hrobových miestach v oboch cintorínoch obec vedie evidenciu.
Má spracovaný pasport DS, ako i oboch cintorínov.

Čl. 5
Prevádzkový poriadok pohrebiska v Reci
§7
1. Prevádzkovateľ pohrebísk - obec Reca poskytuje na pohrebiskách tieto služby:
a/ uloženie ľudských pozostatkov a zostatkov v DS, kde sú umiestnené dva mraziace boxy a
jeden chladiaci katafalk
b/ dom smútku pozostávajúci zo 6 miestností, ktorý slúži na uloženie ľudských pozostatkov a
ľudských zostatkov a na rozlúčku s nebohými
c/ prípravná miestnosť pre pozostalých a zástupcov cirkví s uložením cirkevných pomôcok
d/ kovové zariadenie slúžiace na umiestnenie vencov
e/ prenosné zariadenie na reprodukciu hudby podľa požiadaviek pozostalých
f/ vozík na prepravu ľudských pozostatkov a zostatkov od domu smútku k miestu
pochovania
g/ pre pozostalých a návštevníkov je v dispozícii hygienické zariadenie
h/ v DS sa nachádza lekárnička a nezásadná balená voda.

Čl. 6
Prevádzka pohrebísk
§8
1. Pohrebiská sú verejne prístupné návštevníkom nasledovne:
apríl
október
od 7.00
do 20.00 hod.
november marec
od 8.00
do 18.00 hod.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou dobou toto opustiť bez osobitnej
výzvy.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská povolený len v sprievode dospelej osoby.
3. Motorové vozidlá alebo poťahy môžu vstupovať na pohrebiská len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska.
4. Je zakázané vodiť na pohrebiská psov, ako i iné zvieratá.
5. Návštevníci pohrebísk sú povinní správať sa primerane k piete miesta, nesprávať sa
hlučne, púšťať hudbu, rušiť obrady.
6. Na pohrebiskách sa zakazuje fajčiť, odhadzovať ohorky, odkladať odpady mimo
vyhradené miesto
Kontajnery - zelený odpad, kontajner - sklo, odpad zo sviečok
7. Ak nájomca hrobového miesta nedodržuje uvedené povinnosti ani po výzve
prevádzkovateľa
Čl. 7
Povinnosti pracovníkov
§9
1. Pracovníci pri styku s ľudskými pozostatkami a ľudskými zostatkami pri výkopových
prácach, ukladania do hrobu sú povinní používať:
-ochranné rúška
-rukavice
-pracovný odev
-hygienické potreby, aby nedošlo k poškodeniu zdravia.
Všetky pracovné pomôcky, ošatenie, ochranné a hygienické potreby zabezpečuje obec.
2. Správkyňa domu smútku je povinná:
a/ riadiť sa podľa bodu 1
b/ je povinná
- po každom pohrebnom akte vydezinfikovať mraziace boxy a chladiaci katafalk
dezinfekčnými prostriedkami
-kontrolovať funkčnosť mraziacich boxov a katafalku
- vzniknuté nedostatky oznámiť prevádzkovateľovi pohrebísk.
3. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta.
a/ Nájomca hrobového miesta je povinný celoročne:
- udržiavať prepožičané miesto v čistote a upravené
- odstraňovať zbytky kvetov, sviečok a odkladať ich na miesta určené obcou /
kontajnery/
- ničiť burinu, kosiť a udržiavať v čistote okolie hrobového miesta

b/ Zakazuje sa:
-vybudovanie akékoľvek stavby na pohrebiskách alebo pri úprave jednotlivých
stavieb bez povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, alebo stavebného úradu, pokiaľ
je potrebný / § 39 ods. 3 písm. b zákona č. 50/1976 Zb./
- na prepožičaných miestach možno vysádzať stromy, kríky len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebísk
- lavičky na pohrebisku možno umiestňovať len so súhlasom správy pohrebiska,
ktorá určí ich rozmer, tvar, spôsob a miesto osadenia. Lavičky môžu voľne
užívať všetci návštevníci pohrebiska.
c/ Pri výstavbe , oprave, výmene náhrobných kameňov je nájomca povinný vzniknutý
odpad odniesť na určené miesto
/smetisko - Červený majer, Senec/ na vlastné náklady a okolie dať do pôvodného
stavu.
d/ Dbať aby pri udržovacích prácach a výstavbe náhrobku nevznikli na susedných
hroboch žiadne škody.
Pri vzniknutí škôd je nájomca, ktorý škodu spôsobil alebo zhotoviteľ náhrobku
musí odstrániť túto na vlastné náklady.
4. Cenník služieb na pohrebiskách a použití DS
Za prepožičanie miest na pohrebiskách stanovuje správca pohrebísk tieto ceny:
a/ prepožičanie miest za hrob na 10 rokov
7,00 €
b/ obnovenie miesta na 10 rokov
7,00 €
c/ prepožičanie miesta za hrobku na 10 rokov
17,00 €
d/ obnovenie miesta za hrobku na 10 rokov
17,00 €
e/ prepožičanie DS k uloženie ľudských pozostatkov
do mraziaceho boxu a chlad. katafalku
2,00 €
f/ reprodukovaná hudba
0
Čl. 8
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk
§ 10
Prevádzkovateľ je povinný:
a/ prevziať ľudské pozostatky a zostatky len ak sú splnené podmienky podľa §
3,4,5, tohto VZN
b/ prevádzkovať pohrebisko o súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebiska /§ 7/
c/ viesť evidenciu pohrebiska /§ 9/
d/ umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním
e/ zdržiavať sa necitlivého zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami, necitlivého správania sa pri smútočných obradoch
f/ umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu
g/ písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo
nájomné zaplatené.

Čl. 9
Evidencia pohrebiska
§ 11
Evidencia hrobových miest obsahuje:
1. Meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené.
2. Miesto a dátum narodenia, úmrtia, rodné číslo /riadiť sa zákonom o ochrane
osobných údajov, zákon č. 428/2002.
3. Dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesto a hľbky
pochovania.
4. Záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy ktorého ľudské pozostatky sa vložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou.
5. Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu + dátum uzavretia
nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu.
6. Údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
Čl. 10
Užívanie hrobového miesta
§ 12
1. Právo užívať hrobové miesto na verejnom pohrebisku v Reci vzniká uzavretím
nájomnej zmluvy / § 663 až 684 občianskeho zákonníka/.
2. Správca pohrebiska prenecháva za nájomný cintorínsky poplatok nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov. Doba sa
uzatvára najmenej na dobu po uplynutí tlecej doby na pohrebisku /10 rokov/.
Po tejto dobe sa nájomnú zmluvu podľa požiadavky nájomcu môže správca
pohrebiska predlžiť.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú
dedičia, ak je dedičov viac, ten 2 dedičov, ktorý sa prihlásia ako prvý, alebo sa
navzájom dohodnú o poradí platby nájmu.
4. Správca pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť
prístup k hrobovému miestu a zdržiavať sa akýchkoľvek zásahov do
hrobového miesta, okrem prípadov , keď je potrebné bezohľadne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska o zásahu je potrebné informovať
nájomcu.
Čl. 11
Výpoveď nájomnej zmluvy
§ 13
1. Prevádzkovateľ pohrebiska môže nájomnú zmluvu vypovedať nájomcovi ak:
a/ záväzné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie hrobového miesta na
ďalšiu dobu
b/ sa pohrebisko ruší
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov v odseku
1 písm. a, b musí zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady previesť
preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu a nové hrobové
miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie
nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom
a/ ak sa má hrobové miesto zrušiť
b/ ak uplynie doba, na ktorú je nájomné zaplatené
4. Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na
mieste obvyklom na pohrebisku.
5. Ak nájomca výzve prevádzkovateľa pohrebiska podľa odseku 1 písm. c,
neuhradí nájom, prevádzkovateľ ho vyzve, aby do doby jedného roka
odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho o tejto lehote neodstráni, po uplynutí
výpovednej lehoty prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe /zákon č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zákon SNR. č. 323/1992 Zb.
Notársky poriadok platí pre známych nájomcov/.
6. V prípade neznámeho nájomcu vo výpovedi nájmu podľa ods. 1 písm. c,
uverejní skutočnosť prevádzkovateľ výpovednú zmluvu na mieste
pohrebiska. Výpovedná doba je 5 rokov s označením na hrobovom mieste po
uplynutí výpovednej lehoty sa pohrebisko predá.
7. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa odseku 4 zabezpečí o hrobovom mieste
fotodokumentáciu.
8. Hrobové príslušenstvo ktoré je kultúrnou pamiatkou alebo má historickú či
kultúrnu hodnotu pre obec, sa neruší.
Čl. 12
Priestupky
§ 14
1. Priestupku sa na verejnom pohrebisku dopustí ten, kto:
a/
- zanedbáva hrobové miesto
- vkladá odpad z hrobov na iné miesto, ako je určené prevádzkovateľom
- neprístojne sa chová na pietnych miestach
- vodí psov na pohrebiská
- bez súhlasu prevádzkovateľa zhotoví lavičku pri hrobe, vysadí stromy a
kríky.
Za uvedené priestupky prevádzkovateľ vloží pokutu vo výške 16,60 €
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti jej
vloženia.
b/ zhanobí, poškodí
- hrobové miesto
- dom smútku
- ohradu pohrebiska

Za vedené priestupky prevádzkovateľ pohrebiska vloží pokutu vo výške
33,19 – 99,58 € pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia.
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti jej
uloženia.
2. Priestupky na tomto úseku prejednáva obec.
3. Pokuty sú príjmom obce.
Čl. 13
Prechodné ustanovenia
§ 15
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa pohrebníctva v obci zostávajú
zachované podľa predchádzajúceho VZN.
Čl. 14
Záverečné ustanovenie
§ 16
1. Toto VZN o pohrebníctve prevádzkovateľ zverejní v Dome smútku a na
Obecnom úrade v Reci.
2. Toto VZN nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.01.2009.
3. Aktualizované dňa 15.03.2011

PaedDr.Zoltán Metzner
starosta obce

