
Všeobecné záväzné nariadenie obce \ 1 o jany 
číslo:1!!.:.~t zo dňa 16.05.2007 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Pohrebisko: 
Zriaďorutcl' pohrebiska : 
Prerád::.korare/' pohrebiska: 

!ČO: 

Čl. l 
ldentifikačné údaje 

Cintorín 
Obec Vojany 
Obec Vojany, zabezpečuje prevádzku pohrebiska 
prostredníctvom svojich zamestnancnv alebo na 
základe zmluvy s inou osobou 
332127 l 

Čl.2 
Všeobecné ust:movcnia 

Prevádzkový poriadok ako všeobecne záväzné nariadenie obce Vojany určuje podmienky, 
zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska a 
domu smútkll v súlade so zákonom NR SR č .470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a 
doplnení zákona č.45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a 
zákonom NR SR č.l26/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Čl.3 
Úvodné ustanovenia 

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕi1a najmä: 
a) 'i'kopové práce súvisiace s pochovávaním a s e:\humáciou. 
b) pochovávanie, 
c) správu a údržbu pohrebiska a domu smútku, 
d) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
e) vedenie C\'idencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

Prevádzkovateľom pohrebiska v k.ú. Vojany je Obce Vojany. 
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Čl. -t 
Základné pojmy 

l . Ludské pozostatky sú míive ľudské telá. 
2. Ľudské ostatky sú rudské pozostatky po pochovávaní. 
3. Verejné pohtcbisko ( ďale_Jlen pohrebisko) je cintorín. 
4. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu a hrobky. 
5. Exhumácia je vyi1atie l'udských ostatkov z hrobu. 

Čl. s 
Rozsah platnosti 

Tento prevádzkov)' poriadok sa vzťahuje na dom smútl·aJ a na pohrebisko. 

Čl. 6 
PochováYanie 

l. V obci Vojany sa pochováva iba na pohrebisku. nachádzajúcom sa v k.ú. Vojany na 
par. č . .. . ... S ľudskými pozostatkami a s l'udskymi ostatkami sa musí zaobchádzaL tak 
aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Zakázané je 
zaobchádzať s l'udskými pozostatkami alebo s ructsk)·mi ostatkami spôsobom, J..tor)· sa 
dot)'ka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozosw.l)1ch alebó verejnosti . Ľudské 

pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, sa musia 
uložiť len do konečnej rakvy. Ak do 96 hodín od úmrtia, nikto pochovanie nezabezpečí 
alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dni od zistenia úmrtia, pochovanie 
zabezpečí obec, v ktorl!j katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské 

pozostatky osoby. ktorej totožnosť sa nezistila. nemožno spopolnil. Ak sa rudskr 
pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, 
nic \'Šak pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Rakvy v ktmých sa mŕt\ y pochovávajú, 
musia byť dôkladne utesnené. Ak to vyžadujú klimatické podmienky, musí byľ na dne 
rakvy t~snia~J. \'ložka, prípadne vrstva absorbčnej lunoty. 

2. Dl:l..ka tlecej doby na pohrebisku je stanovená na l O rokov. 
3. Na p0hrebisku obci Vojany sa pochováva v pracovn)·ch di'íoch. V dňoch pracovného 

voľna j e pochovávanie možné vykonať po dohode s farským úradom alebo obecným 
úradom. V deň pracovného pokoja (nedel'a, sviatok) sa ncpochováva okrem dlhšie 
trvajúceho voľna z dôvodu napr. vianočných sviatkov. kedy prevádzkovateľ pohrebísk 
môže povoliť výnimku. 

Čl.? 
Povinností p rcddzkovatcl'a poh reb iska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na 

zabezpečenie prevádzky pohrebiska 

l. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 
a) prevziať rudské pozostatky alebo ľudské ostatk-y ak sú splnené tieto podmienky: 

úmt1ic_i<.: doložené !ist\1111 o preh liadke miivťho a štati ~ti-:J..ým hlásením o úmrtí vyst;nené 
lekárom. ktor) vykonal prehliadku mtl\ e~10. 



- pasom pre mt~tvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudsk)'Ch pozostmko' all.!bo ľudsk)rch 

ostatkov. 
ak tde v súvi slosti s umním o podozrente zo spachania trestného činu. prevádzkovater 
pollrcbis"a prc\'C7me ľudské p\>/..nst:.nkv ten s pt~omn) m súlda~om orgánu činn0ho 

v tr~.:su1om konaní. 
b) ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia. Dom smútku je 
'yb::n en)· chbdi3cim zanad\..ním, ktor~ pod ra 'i'robcu zahc?pccí trvalé udržanie tcplo t) 
v rozmedzí 3 °C až 7 °C, chladiace zariadenie musí byť nastavené tak, aby maximálna teplota 
bola 5°C. v prípade uloženia rudských pozostatkov viac ako 14 dní ukladať ich Jo 
mraziaceho zariadenia na pohrebisku inej obce, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej 
ako - 1 0°C a to na základe vzájomnej písomnej dohody. 
c) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkO\)'m poriadkom pohrebiska, 
d) viest' evidenciu hrobových miest. ktorá musí obsahovať: 

meno a priezvisko osoby. ktorej rudské pozostatky sú v hrabavom mieste uložené 
miesto a dátum jej narodenia a úmrt ia. rodné číslo 
dátum uloženia·r~dsk)'ch pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hÍbky pochovania 
záznam o nebezpečnej chorobe. ak mŕtvy ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 
alebo hrobky, bol nakazen} 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 
dátwn ut.avretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu 
údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy 

e) evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o: 
zákaze pochovávania a dobe jeho trvania. ak sa taký zákaz vydal 
zrušení pohrebiska 

.. 

skutočností, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pan1ätihodnosť 
obec podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob 

f) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôh pri konet:nom uzavretí rak-vy 
pred pochovaním 

g) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočn~'ch obradoch umožniť 
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľu obstarávateľa polu·ebu 

h) písomne infonnovať nájomcu hrabového miesta o : 
skutočnosti. že uplynie lehota za k.-torú bolo nájomné zaplatené. 
dfttume, ku ktorému sa má pohrebisko ?rušiť. ak mu je známa jeho adresa, 
zverejniť na obvyklom mieste na pohrebisku datum. ku ktorému sa má pohJebisko 
zrušiť, 

i) zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska odborne spôsobilou osobou, 
j) určiť správcu domu smútku 
k) ak zistí. že ľudské pozostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 

dobu primerane predlžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu - na základe toho 
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 

1.8 
N~ijom lu·ohového miesta 

l. P rúvu užh,tľ hruLO\~ 111icsto vzniká uzavretím n:i_jomm .. j zmluvy. 
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2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovate ľ pohrebiska prenecháYa za nájomn~ 

nújomCO\'i hrobO\'é miesto na uloženie l"udsk)'Ch pOZOStatkov alebo rudsk)·ch OStatkov. 
N<'uomná zmluva sa uzatvára na J vbu neurčitú. Nájomná zmluva o nájme hrabového 
miesta nc~n1ic byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tkce i doby na pohr~bisku - min. l O 
roko\·. 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je 
deuicov viac, ten z dedičov ktorý sa prihlásil ako prv)·. 

4. Prevádzkovate!" pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zbezpečiť prístup 
k hrabavému miestu a zdržať sa ak)'chkorvek zásahov do hrabového miesta okrem 
pripadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O 

takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovate!' pohrebiska povinný 
bezodkladne písomne informovať nájomcu. 
5. V),šku poplatku za prenájom 11ľobového miesta a ich obnovu na pohrebisku obce Vojany 

stanovuje Obecné zastupiteľstvo vo Vojanoch. 
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska. viesť v ií.om 

evidenciu vol'ných miest a dovoliť na p0žiadanic 0hyYatcľom obec, aby do neho 
nahliadli. 

7. Prevádzkovakl' pvhrcbiska moze v odôvodncn)·ch prípadoch \)hovieť želaniu 
objednávateľa pohrebu, ak je voľné miesto v blízkosti zosnul)'ch príbuzných. Hrobové 
miesto sa prenajíma na základe písonmej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ 

pohrebiska a ten, komu sa miesto na pohrebisku prenajíma. Zmluva obsahuje: 
meno, priezvisko , trvalé bydlisko nájomcu a dátum narodenia, 
dobu, na ktorú sa miesto prenajíma, 
cena za prenajaté miesto, dátum splatnosti, 
charakteristiku hrabového miesta, 
miesto pohrebiska a čís lo. 

Na základe tejto zmluvy v medziach určených týmto prevádzkov)'m poriadkom má 
prenajímateľ právo: 

dať zriad iť na prenajatom mieste hrob, 
dať uložiť do zeme ľudské pozostatky a ľudské ostatky, 
upraviť povrch miesta hrobu (vysadiť kvetiny ), 
vykonať stavebné úpravy na hrobe ( podľačl. ll ). 

Prevod práva na hrobové miesto môže vykonať Jen prevádzkovateľ pohrebiska na písomný 
návrh oprávneného a v prípade zomrelého na návrh dediča opráYnenej osoby. Dohody 
oprávneného o prevode práva na miesto s treťou osobou nie sú pre prevádzkovatcl'a 
pohrebiska záväzné. 
8. Právo na lrrobové miesto sa preukazuje: 
Evidenciou prevádzkovateľa pohrebísk, zmluvou o nájme luobového miesta alebo iným 
hodnovcm)'m dokladom. Rovnaké ustanovenia platia i pre obnovu ( predlženie ) užívacieho 
práva na hrobové miesto. 
9. Pri úmrtí nájomcu sa postupuje podľa § 24 ods.3 zák.č.4 70/2005 Z. z. 

Čl. 9 
Ukladanie ľudských pozostatkov 

l. I !rob na ukladanie l'udských pvzostatkov musí spÍiíaľ tieto požiad3vky: 
:1) hÍbb pre dospelú vsobu a did'J st~a·šie ako JO rvkov mu~í byť n~~in~cnej l,Gm 
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b) hÍhka pre dieťa mladšie ako l O rokov musí byť naj ml:ncj l ,2m 
c) dno musí ležať najmenej O.Sm nad hladinou podLcmncj vody 
d) bočn~ vzdialenosti medzi _jednotli vými hrobmi musia byť ne~jmenej 0. 3m 
e) rakva s ľudsk) mi po7os1a t!zami mu<;; byť pn uk:lcní d·) hrol1u /a!:>ypaná <>kyp1envu 

zeminou vo v)rške minimálne l ,2m. 
2. V)·kopové práce si robia sami obstarávatelia polu·ebu avšak prevádzkovateľ pohrebiska 

dohliada na dodržiavanie bodu č.1 tohoto článku. 
3. .Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý 

všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. 
4. Prevádzkovateľ pohrebi!>ka mô.Le na žiadosť alebo so súh lasom toho, komu bolo miesto na 

hrob prenajaté povoliť. aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší nn1.vi príbuzní. 
prípadne aj iné osoby im blízke, a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutí tlecej doby 
možno tak urobiť al ľudské pozostat ky je možné umiestniť nad úroveií naposkdy 
pochovaných ľudských pozostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou hude najmenej 
l meter. 
Do hrobky je možno uložiť :1j viacero mkiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 

ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okol ia a 
musí byť vyrobená tak. aby chránild ľudsk~ ostatky pr~.!d hloda\'cami. 

Čl. 10 
Exhumácia l'udských ostatkov 

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na ?.iadosť~ 
a) orgánov či1mýeh v trestnom konaní, 
b) obstarávateľa pohrebu alebo 
c) blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola 

obec. 

Žiadost' musí mat' písomnú formu a musí obsahoval': 
a) posudok úradu, 
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtL 
c) nájomnú zmluvu vydanú prcvádzkovatd-om polu·ebiska kde budú ľudské ostatky uložené, 
d) exhumáciu môžu vykonávať len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú na túto 

činnosť schválené rozhodnutie a prevádzkov)' poriadok. Náklady na exhumáciu uhradí 
ten, kto o i'íu požiadal. 

Čl. ll 
Stavby 

l. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už jestvujúcej stavby 
(hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, chodníka) je potrebn)' predchádzajúci písomn)' súhlas 
prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami pohrebiska 
najmä pokiaľ ide o tovar. rozmer. výzdobu alebo druh použitého materiálu, pričom musí 
byť dodržané: 

a) základy musia b)1' vykopané do nezamŕza_júcej hÍhky., mu::.J<l byť dimenzované so 
zreteľom na únosnosť pôdy, 
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h) uličk) medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej JOcm. 
c) steny medzi jednatli\")mi hJObmi musia byť najmenej 60cm. 
d) prcdn~ a zadné hrany musia bvť v jednej priamke s prednými a zadn)·mi hranami 

~u~edn~·ch rúmov, 
c) pri stavbe na hrobku musia jednotlivé časti do seba zapadať a musí b)1' ut~snené, 
C) pri svahovi tom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rozmerne odstupňované. 
3. J)o uk0nčcní prúc je Sla \ chník povinny na svoj náklad vyčisti( okolie hrobu a odstránif 

predbylOčný stavebný materiál. 
-+. Nie je prípustné bez suhlasu pre\ ádzkovateľa polu·ebiska odpredavať aJebo odstraňovať 

vybudované stavby. 
ČJ.l2 

Stromi a kry 

Stromi a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písonmým súhlasom 
prevádzkovteľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to 
u7ná za potrebné, odstrániť ! 

Čl.l3 
Práce na pohrebisku 

l. Ľudské pozostatky smú do hrobu ukladať len osoby oprávnené na prevádzkovanie 
pohrebných služieb. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska 
povoliť, aby tela zosnul)·ch ulo?.ila iná osoba. 

2. Výkopy a iné zemné práce najmä obkladanie a formovanie hrobov, 'môžu vykonávať len 
osoby oprávnené na prevádzkovanie pol1ľebných služieb a zamestnanci určení 

prevádzkovateľom pohrebiska iba \f)'nimočne. 
3. Na prenajat),ch hrobových miestach môžu oprávnené osoby a im blízke osoby alebo 

objednaní zamestnanci firiem ( iné osoby ) vykonávať jednoduché práce potrebné na 
udržiavanie miesta a jeho skníšľovanie ( vysad7ovanie a polievanie k\C'tín a pod.) . 

Čl. 14 
pôsob nakladania s odpadmi 

Likvidáciu vzniknutého odpadu pri realizácii stavby ( hrobky ) na pohrebisku a náklady 
:;_a ich likvidáciu v plnom rozsahu znáša stavebník, ktor)' stavbu realizuje na základe 
povolenia prev:ldzkovatel'a pohrebiska. Ostatn)' odpad ( suché kvety, vence . . . ) 
nazhromažden)' v komajnt!roch na vyt\.oren)·ch stanoviskách lib·iduje prevádzkovateľ 

pohrebiska. Nádoby na odpad vyprázdiJUjú pravidelne alebo podľa potreby. 

Čl. 15 
Zánik zmluvy o nájme hrabového miesta, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku 

l. Prevádzkovate!' pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak: 
a) nájomca ani po upozome1ú nezaplatil nájonmé za užívanie hrabového miesta, 
b) sa p0hrebisko ru~í, 

c) z3vazné okolnosti na pohrebisku 7ncmo7iíuj li trv an ic nájmu h robiwťho 111 i es ta na d lh::-.i u 
dobu. 
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1 Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú 7rnluvu z dôvodov U\edených v ods. l 
písm. b) a e) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu inť hrobO\é miesto a na vlastné 
náklady preložiť ľuclsk),ch ostatkov vr:ítane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

3. Prevádzkovate!' pohrebiska je povinn)' písomne upozornil' na vypovedanie nájomnej 
zmlll\ y a' )'pvvt. 'd doručif najmenej 3 me~Íäce pred dúom: 
keď sa má hrobové miesto zrušiť, 
keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

/\k mu nic je známa adresa alebo sídlo nájomcu, u,·erejní túto inťonnáciu na m1este 
obvyklom na pohrebisku. 
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l 

písm. a) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo di'la, odkedy nebolo 
zaplatené nájomné. Prevádzkovate!' pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného 
roka odstráml príslušenstvo hrobu. Ak ho nájomca v tejto lehote neodstráni, po uplynutí 
v)rpoveJnej lehoty ho prevádzkovate!' pohrebiska predá na dražbe. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. l 
písm a) a n~jomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomn~j zmluvy na mieste obvyklom 
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo d1b odkedy nebolo nájomné 
zaplatené. P1 evádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo Ju·obu na mieste 
s označením že iJe o 5ročné uloženie. počas ktor~ho sa môže nájomca prihlásiť. Po 
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods.4 musí zabezpečovať obrazovú 
dokumentáciu hrabového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

7. Hroby s príslušen~tvom o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
rozhodli, že majú kultúmy význam alebo kultúmu hodnotu, alebo ó k.1.orých tak rozhodla 
obec všeobecne záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 26 ods.6 zákona 
č.470/2005 Z.z. o pohTcbníctve. 

Čl. 16 
Starost l ivosť o prenajaté miesto 

l. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. 
2. Ak prevádzkovate!' pohrebiska zis tí nedostatky v starostlivosti o prenajaté m iesto. 

písomne vyzve nájomca aby tieto v primeranej lehote odstránil. /\k sa tak nestane alebo 
nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí 
prevádzkovateľa pohrebiska potrebné opatrenia. 

3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, Yence a iné netrvanlivé ozdoby je 
prc\'ádzkovateľ pohrebiska oprávnený z j ednotlivých Ju·obov sám odstrániť. 

Čl. 17 
Rozsvecovanie sve tiel 

l. Pohrebisko nie je osvetlené vo večemých hodinách verej ným osYctlením. 
2. Zapal'ovanie sviečok na hroboch vo svietnikoch a mimo nich je povolené len osobám 

starším ako 15 rokov. 
3. Prevádzkovater pohrebiska je oprávnen)' obmedziť alebo úplne zak37A1ť zaparovanie 

svieč~ik v \1UÔ\·odnených prípadoch (siln)' vie tor). 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí vvhavenie domu smútku <..l0Statočn)·m množSt\'0111 

h.:~,:, i:1cich prístrojov a dokunh .. ntáci,lu ocluany pred po?.ian11i. 
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ČI.l8 
P r·ístup na polu·chi. ko 

l. Pohreh1sU ~u ' e reJ n,)c, t i p!Í::-tupnť v letnom obd o hi od 06.00 hod. do 22.00 hod. a 
v zimnom obdob1 od 08.00 hod do 17.00 hod. 

2. Prevádzkvoatcľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na 
cinto!Ín. 

3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného 
upozornenia pohrebisko opustiť. 

4. S motorovými vozidlami možno na pohrebisko vchádzať len na základe osobitného 
povolenia pcn'ádzkovatcl'a pohrebiska a len po spcvncn)•ch komunikáciach. 

5. Počas sviatku Pamiatky zosnulých sú pohrebiská prístupné pre verejnosť od 06.00 hod. 
do 24.00 hod. 

Čl.l9 
Správ:mie sn na pohrebisku 

l. Na pohrebisku sú návštevníci povinní spnívať sa tak, aby bola zachovaná dôstojnosť 
tohto miesta. Na pohrebisku je zakázané najmä: 

fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, omamné a psychotropné látky, 
odhadzovať odpadky mimo u1~cné miesta, smeu\ých košov, kontajnerov, 
vodiť psov a iné zvieratá, 
robiť hluk a iným spôsobom narúšať kľud. 
zdržiavať sa mimo určen)·ch hodín (Čl. 18 ods. l ), 
spa l'ovať lístie aJebo iný odpad, vypal'ovanie suchej trávy pozdiž oplotenia pohrebiska. 

2. Odpadky u podobne predmety ( suché vence a kvety ) sa musia odhadzovať len do 
nádob na to určených. kontajnerov. 

ČI. 20 
Režim údr·žby, či. toty a dezinfekcie prevádzkových priestorov 

a zariadenia domu smútim 

1. Údržbu čistoty priestorov domu smútku zabezpečujú zamestnanci obce: 
a) keď pohreby sa nevykonávajú - l x t)'ždenne podbhy vsetk)'ch priestorov sa umyjú 

saponátovým roztokom 
b) po pohrebnom obrade najneskôr nasledujúcich deli sa umyjú podlahy a úložné priestory 

v chladiacom zariadení saponátom a následne dezinfekčn)'m roztokom. 

2. Dezinfekcia: 
Na de?infekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky SAVO, BANOX, KREZOSAN, ktoré sú 
dodávané ako koncentrované roztoky. z ktor)'ch sn pripravujú pracovné roztol--.] preva7nc v 
0,5 až 6 % koncentrácii. Dezinfekciu vykonáva správca domu smútl'U. Frekvencia 
dezinfekcie: 
a) obradná micstno'5ť -po kaldom pohrebe 
b) chladiace zariadenie a úložné priestory - po každom použití 
c) soci<ilne /.ariarlcnia - l x tý?.dcn.nc 
d) sklad1WL' JaJ i~H.lcnia -1 x m...::sočnc 
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V prípade. že bol mŕtv) v čase únuiia nakazen\· nebezpečnou chorobou de7infekcia 
v~etk~ ... h priesh,rov a zanadení S<l \'ykoná ibne<.L 
Druhy dt•zinf~kl:n)·ch prostriedko,· s1 ()bmiclbjú spravidla po 3 m.:!>iacoch. Zoznam OOPP 
pre n~·'b~ upratujú(e dl)mu smútku buJe určen) preddzkovatdom pohrebiska. 

Čl. 21 
Zt·u~<.>n ic poll n.~b isk.l 

Pn zrušení polu-ebiska sa postupuje podl'a § 26 zákona č.470/2005 ?.z. o pohrebníctve a o 
zmene a doplnení zákon::~ č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskor~ích 
prťdpisov. 

Čl. 22 
Trestné us tanovenia 

Poru~o' a.1ie prcvácl1.kovéhn por iadi-.11 P')hrchi:-.ka čtk nejde o trestn)' čin podra ') restného 
zákona sa postihuje podl'a osobitných právnych predpisov. 

ČI. 23 
Záverečné ustanove~i a 

l . Tento prevádzko' ý poriadok pohrebiska ako všeobecne záväzné nariadenie obce Vojany 
bol schválen)' Obecným zastupitcl'stvom vo Vojanoch dii.a 16.05.2007. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska vyvesí tento prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom a 
vhodnom mieste pohrebiska. 

3. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska ako všeobecne zá\äzné nariadenie obec Vojany 
nadobúda účinnosť 15.tým di'iom odo diíajeho vyvesenia na úradnú tabuľu obce. 

c.=:~,--
Štcfan Czinke 
starosta ohce 

Tento rr~·,·;)dzk,)\ ~ por i.ldok pt)hrchi::-1-.a bul V}\ ~:)ť11) 113 Úr3Jnú l:lburu obec diin : #. .. r. .... 
2007 
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