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ktorým sa vydáva 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 
 A Domu smútku na území Obce Motešice 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
      Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných 
zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, 
alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim 
zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako 
to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní 
dodržiavali zdravotné a iné predpisy. 

 
Čl. 2 

Rozsah platnosti 
 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku  sa vydáva s cieľom upraviť 
pravidlá prevádzky pohrebiska, s tým súvisiace práva a povinnosť občanov 
a upravuje prevádzku pohrebiska a Domu smútku nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Obce Motešice –Horné Motešice, Dolné Motešice a Peťovka. 
 

Čl. 3 
Správa pohrebiska 

 
1. Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu . 
2. Správu a prevádzkovanie pohrebísk vykonáva  Obec Motešice (ďalej len 

„prevádzkovateľ pohrebiska“), . Prevádzkovateľ pohrebiska je  povinný starať sa o 
vonkajší vzhľad pohrebiska, hlavne výsadbou, údržbou a polievaním zelene, 
úpravou ciest, zabezpečovaním likvidácie odpadu, zabezpečovaním čistoty 
celého komplexu a udržiavaním zariadení nachádzajúcich sa v komplexe 
pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu 
prevádzkovania pohrebiska. 

4. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
5. .Výkopové práce sú zabezpečené  „Zmluvou o sprostredkovaní práce“  podľa 
potreby, čistenie domu smútku je zapezpečené dohodou. Kosenie, hrabanie 
vykonávajú pracovníci na aktivačnej činnosti. 
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Čl. 4 
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku 

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku sú: 
- vykonávanie výkopových prác súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou, 

úprava okolia hrobov ako i samotný úkon uloženia telesných pozostatkov do 
hrobu na základe dojednania s pozostalými 

- ochrana oprávnených záujmov majiteľov náhrobných kameňov, sledovanie 
umiestnenia náhrobkov, ich pohybu alebo úprav, nakladanie s náhrobnými 
kameňmi opustených hrobov po splnení podmienok stanovených týmto 
nariadením 

- kosenie trávy motorovou zberacou kosačkou resp. medzi hrobmi švihlovou 
kosačkou 

- čistenie plôch od náletov (ručne resp. ručnými pracovnými nástrojmi) a údržba 
vzrastlej zelene (strihaním - ručne)  

- technická údržba pohrebiska a nakladanie s drevinami (výsadba a orezávanie 
drevín) 

- udržiavanie čistoty pohrebiska,  riadneho stavu komunikácií. V zimnom období 
vykonávajú odhŕňanie snehu mechanizmy p. Antona Bulku. 

- zásobovanie vodou  
- prevádzkovanie  a údržba osvetlenia 
- otváranie a zatváranie podľa potreby občanov 
- zodpovednosť za funkčnosť chladiaceho zariadenia 
- drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska 
- údržba a oprava ozvučenia pohrebiska 
- vyberanie poplatkov od občanov za aktuálne služby na cintoríne – použitie 

chladiaceho zariadenia, použitie elektrickej energie, ozvučenie domu smútku 
      -   čistenie  domu smútku – upratovačka si nosí teplú i studenú vodu z Ocú.     

 
§ 5 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku 
 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku je povinný: 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom 
o prehliadke mŕtveho, štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, 
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide 
o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Ak 
v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, 
prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom 
orgánu činného v trestnom konaní. 

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska a domu smútku, 

c) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z. z., 
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 

uzavretí rakvy pred pochovaním, 
e) 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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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 obvyklom na pohrebisku, 
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby 

zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok 
úradu verejného zdravotníctva. Na základe posudku následne upraví 
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku. 

 
 

§ 6 
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté miesto 

 
1. Užívateľ je povinný udržiavať prenajaté miesta v riadnom stave, je povinný 

čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté 
miesto inak neupravuje. 

2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, 
vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo 
nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, 
urobí správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného. 

3. Osoba starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej 
miere postarať o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať 
vykonávanie týchto prác podnikateľskému, resp. inému subjektu. 

4. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné 
predmety s výnimkou nádoby na vodu, v prípade, že nie je zabezpečená 
správcom pohrebiska. 

5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je 
správca pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť aj sám. Užívateľ 
hrobového miesta sa môže so správcom pohrebiska dohodnúť o odplatnom 
udržiavaní prenajatého miesta. 

 
 

§ 7 
Evidencia pohrebiska a nájomných zmlúv 

 
 
Evidencia hrobových miest musí obsahovať: 

- 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 zosnulý, ktorého ľudské pozostatky sa 

uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
- meno, priezvisko, adresa 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. 
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    Vzor evidenčnej karty hrobu a nájomnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 a 2 tohto 
Prevádzkového poriadku. 

§ 8 
Pravidlá prevádzky pohrebiska 

 
1. Pohrebisko je verejne prístupné denne v letnom aj zimnom období. 
2.   Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti. 
3.   Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých   
      osôb. 
4.   Na pohrebisko je prístup motorovým vozidlám zakázaný. 
 

§ 9 
Pravidlá prevádzky domu smútku 

 
1. Dom smútku pozostáva z týchto miestností podľa určenia: 

- Rozlúčková miestnosť (miestnosť na zhromaždenie občanov pri pohrebnom 
akte), kde je pri pohrebnom akte vystavená rakva s telom zosnulého, ktorá sa 
na  katafalku prepraví z chladiacej miestnosti 

- Chladiace zariadenie -  miestnosť   vybavená dvoma chladiacimi zariadeniami 
- Technické miestnosti pre odloženie vecí – ,  miestnosť pre upratovačku, kde je 

uložená skrinka na odloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov  
a miestnosť pre hrobára 

2. Dom smútku  má vodovodnú prípojku a vlastnú žumpu. 
3. Dom smútku je napojený na elektrický rozvod a má svoje vlastné meranie odberu. 

Má vnútorné a vonkajšie osvetlenie. 
4. Dom smútku je vybavený v súlade s požiarnymi poriadkom a hasiacimi prístrojmi. 
5. Komunálny odpad je riešený kontajnermi, ktoré sú umiestnené na parkovisku pre 

väčšie tuhé odpady (vence a pod.) v hornej a dolnej časti Motešíc a Peťovke. 
6. Dom smútku slúži obyvateľom pri pohrebných aktoch. Smútočná sieň spolu so 

svojím zariadením a príslušenstvom slúži pohrebným obradom. 
7. Chladiace zariadenie- miestnosť slúži k dočasnému umiestneniu zosnulých 

v chladiacom zariadení po prevoze z nemocnice alebo z domu až do doby 
konania smútočného obradu. Tento chladiaci priestor v čase uloženia zosnulého 
musí dosahovať teplotu 1-5oC. 

8. Údržbu domu smútku, ako aj priebeh pohrebného aktu zabezpečí pracovník Obce  
Motešice.  

9. Dezinfekcia všetkých priestorov je vykonávaná určeným pracovníkom 3 %-ným 
rostokom prípravku „SAVO PRIM“ po pohrebných aktoch. Po dezinfekcii 
priestorov pracovník vykoná dezinfekciu vlastných rúk a pokožky dezinfekčným 
prostriedkom SATADERM.  

 
 

. 
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§ 10 
Správanie sa na pohrebisku 

 
1. Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce sú povinní 

chovať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, zdržať sa konania, ktorým 
by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by 
urážalo pozostalých.  

2. Na pohrebisku nie je dovolené: 
- robiť hluk, výtržnosti,  
- fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet,  
- požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,  
- odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených,  
- páliť trávu a odpad, 
- telefonovať počas pohrebných obradov, 
- vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá,  
- zhadzovať náhrobné kamene,  
- bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou, 

popisovaním hanlivými nápismi a kresbami a pod.),  
- ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia cintorína , 
- konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti, 
- v celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť 

popri bicykli, 
- rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch (napr. korčule, 

kolobežka, skateboard a pod.). 
3. Správca môže prístup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať, napr. 

v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak 
nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. 

4. Sviečky a kahance na pohrebisku možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo 
nebezpečenstvo požiaru a počas prítomnosti návštevníka pri hrobe. Každý 
návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy v zmysle 
platných právnych predpisov. 

5. Správca pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie 
svetiel obmedziť alebo celkom zakázať (v prípade extrémneho sucha). 

6. Cesty na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely 
ako komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je 
možné bez súhlasu správcu pohrebiska umiestňovať lavičky alebo odkladacie 
a úschovné priestory v okolí hrobov. 

 
 

§ 11 
Pochovávanie 

 
1. Zosnulí sa dočasne ukladajú v dome smútku, ktorý slúži zároveň i ako priestor na 

výkon občianskych, ako i cirkevných obradov. 
2. Telo osoby zosnulej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do 

domu smútku najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo 
umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, 
na pohrebisku alebo prevezené na pitvu.   

3. Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu. 
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4. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pre 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. 3 písm. h) 
zákona č. 470/2005 Z. z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do chladiaceho 
zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty pod -10o C. Ak bola vykonaná 
pitva, možno zosnulého pochovať ihneď po pitve, ak ide o súdnu pitvu, možno 
zosnulého pochovať len so súhlasom prokurátora alebo  vyšetrovateľa.        

5. Ak nikto pohreb nezabezpečil, je povinný tak urobiť príslušný obecný úrad, 
v obvode ktorého došlo k úmrtiu, našlo sa telo alebo bolo telo mŕtveho vyložené 
z dopravného prostriedku. 

6. O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého, 
rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva.  

 
§ 12 

Prenájom miesta na pohrebisku 
 
1. Miesto na pohrebisku (miesto pre hrob, hrobku, urnu) sa prenajíma písomnou 

nájomnou zmluvou  o nájme hrobového miesta, ktorú uzatvára žiadateľ – 
nájomca so správcom pohrebiska na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, 
ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko. Na základe tejto 
nájomnej zmluvy má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do 
hrobu telo mŕtveho alebo spopolnené pozostatky zosnulého, upraviť povrch 
miesta. Nájomcom môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. 

2. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie 
hrobového miesta. Meno tejto osoby doplní správca pohrebiska do evidencie na 
základe splnomocnenia nájomcu. Ak nemožno získať splnomocnenie, zapíše 
správca kontaktnú osobu na základe čestného vyhlásenia, ktorého vzor je 
prílohou č. 3 k tomuto Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku. 
Kontaktnou osobu môže byť len občan starší ako 18 rokov. 

3. V prípade uloženia zosnulej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca 
nájom hrobu nájomnou zmluvou, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. Pri 
úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak 
je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.  

4. V prípade zmeny mena na náhrobku je každý z nájomcov povinný oznámiť túto 
skutočnosť na správe pohrebiska. Je to potrebné pre zmenu v evidencii 
hrobových miest. 

5. Správca pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom 
evidenciu voľných miest, dovoliť na požiadanie občanom, aby do neho nahliadli. 

 
 

 
§ 13 

Poplatky a ich vyberanie 
 
   Výška poplatkov na prenajatie miesta na pohrebisku za služby súvisiace 
s pochovávaním a správou pohrebiska sú nasledovné: 

- poplatok za uloženie mŕtveho v chladiacom zariadení  predstavuje 
300,– Sk. Poplatok sa platí správcovi pohrebiska. 

- poplatok za nájom domu smútku predstavuje sumu 200,– Sk. Poplatok 
sa platí správcovi pohrebiska. 
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- cena nájomného za užívacie právo k hrobu je stanovená nasledovne: 

 
 

- jednohrob       - na  10 rokov      500,– Sk  
      

- dvojhrob      - na  10 rokov   1000,– Sk 
     

- trojhrob     - na 10 rokov                  1500,– Sk 
    

- detský hrob  - na  10 rokov     300,– Sk 
 

- hrobka  - na 10 rokov                  1000,– Sk 
 

- urna                         - na  10 rokov     200,– Sk 
 

 
 
 

§ 14 
Stavby 

 
 
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne, alebo na úpravu už jestvujúcej 

stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu) treba predchádzajúci súhlas správcu 
pohrebiska. 

2. Pri povolení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi správcu 
pohrebiska najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer, výzdobu alebo druh použitého 
materiálu. 

3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu 
a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody 
spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na 
vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a správcu pohrebiska. 

4. Na prenajatých miestach oprávnené osoby, alebo osoby im blízke alebo iné 
osoby môžu vykonávať jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho 
skrášľovanie, vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod. 

5. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno na prenajatých miestach len 
s písomným súhlasom správcu cintorína. Správca ich môže odstrániť, ak narušujú 
prevádzku cintorína alebo starostlivosť o hrobové miesta. 

6. Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať 
vybudované stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené 
vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobovú výzdobu atď. 

7. V prípade nedodržania podmienok súhlasu správcu pohrebiska je zhotoviteľ 
povinný odstrániť nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady, resp. tak vykoná 
Obec Motešice na náklady zhotoviteľa. 
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§ 15 

Rozmery hrobových miest 
 
1. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady 

správcu pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a maximálne vonkajšie rozmery 
hrobového miesta: 
- pri jednohrobe     najmenej 130 cm x 250 cm 
- pri dvojhrobe               najmenej 210 cm x 250 cm 
- pri trojhrobe      najmenej 290 cm x 250 cm 
- pri hrobke      najmenej 140 cm x 250 cm 
- pri detskom hrobe     najmenej 110 cm x 210 cm 
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky  najmenej 100 cm x 150 cm 

2. Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť najmenej 
dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy. 

3. Uličky – odstupy medzi jednotlivými hrobovými miestami musia byť najmenej 30 
cm.  

4. Steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm. 
5. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so 

zreteľom na úroveň okolia hrobu. 
6. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej línii s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov. 
7. Pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať. 
8. Na svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne 

odstupňované. 
 

 
 

§ 16 
Spôsob ukladania do hrobu a hrobky 

 
 
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do 

uplynutia tlecej doby. 
Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v § 2 tohto poriadku je 10 rokov. 

2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa spravidla ukladajú len po jednom do 
každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do 
spoločného hrobu (napr. epidémia). 

3. Správca pohrebiska môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované 
dve osoby (manželia, rodič – dieťa, deti). Spoločný hrob nad sebou musí dodržať 
stanovenú hĺbku hrobu.  

4. Hĺbka hrobu 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. 

5. Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s telesnými pozostatkami zosnulého do 
toho istého miesta, musí byť hĺbka hrobu 220 cm. 

6. Dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. 
7. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.  
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8. 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 rakvou bude najmenej 1 meter. 

9. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom 
zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred 
hlodavcami. 

 
 

 
§ 17 

Exhumácia 
 
1. Pred uplynutím tlecej doby sa smú ľudské pozostatky (ostatky) exhumovať (vyňať 

zo zeme) na žiadosť: 
- orgánov činných v trestnom konaní 
- obstarávateľa pohrebu 
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom 

pohrebu bola Obec.  
2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

- posudok úradu 
- list o prehliadke mŕtveho alebo štatistické hlásenie o úmrtí 
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské 

ostatky uložené. 
3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

 
§ 18 

Nakladanie s odpadom vznikajúcim na cintoríne 
 
1. Pri činnosti na cintoríne vzniká nasledovný odpad: prebytočná zemina, burina 

a tráva, kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad z kahanov 
a svietidiel. 

2. Zakazuje sa akýkoľvek odpad uvedený v ods. 1 odhadzovať na cintoríne, v okolí 
cintorína a okolo oplotenia cintorína. 

3. Všetok odpad patrí do kontajnera  umiestneného v blízkosti ohrady cintorína  
okrem vykosenej trávy a buriny, konárov a prebytočnej zeminy, ktoré je možné 
ukladať na cintoríne na tento účel vyhradených miestach. Likvidáciu uvedeného 
odpadu zabezpečuje firma „TEDOS“ Bánovce nad Bebravou. 

 
§ 19 

Zákaz pochovávania 
 
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí 

alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán 
štátnej správy. 

2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu 
podľa odseku 1, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán 
štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom 
pochovávanie súhlasil. 
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3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne 
informovať Obec. 

 
 

§ 20 
Zánik práva na prenájom miesta, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobkov 

 
1. Správca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta 
na ďalšiu dobu, 

- sa pohrebisko zruší, 
- nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta 
- prenajaté miesto alebo hrobka nie sú udržiavané v dobrom stave.  
Správca pohrebiska je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty 
upozorniť oprávneného na tieto skutočnosti. Ak nie je známa adresa 
oprávneného, upozorní ho správca pohrebiska na tieto skutočnosti verejnou 
vyhláškou. 

2. Správca pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom: 
- keď sa má hrobové miesto zrušiť 
- keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 
Ak správcovi pohrebiska nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto 
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie po 
piatich rokoch odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 

3. Keď právo na prenajaté miesto zaniklo, správca pohrebiska vyzve oprávneného 
písomne, alebo ak jeho adresa nie je známa verejnou vyhláškou, aby do 6 
mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. 
Ak vyzvaný v určenej lehote vo výzve nevyhovie, správca pohrebiska odstráni 
náhrobky, rámy a pod a uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí 
jedného roka od zániku práva naloží správca pohrebiska s takýmito predmetmi, 
ak sa oprávnený o ne neprihlásil, ako s vecami opustenými. Obdobne sa 
pokračuje aj pokiaľ ide o hrobky. 

4. Hroby, urny, ktoré majú kultúrny význam, nemôžu sa s výnimkou prípadov, 
v ktorých je cintorín zrušený, odstrániť ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto 
prenajaté. 

5. Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté miesto sa buď ponechajú na 
doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo 
sa popol zmieša so zemou. 

 
§ 21 

 
Zrušenie pohrebiska 

 
1. Pohrebisko môže zrušiť len Obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej 

doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak 

by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí 
alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán 
štátnej správy a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného 
orgánu štátnej správy. 
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3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve. 

 
 
 

§ 22 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebisku zodpovedá správca pohrebiska, ktorý sa 

postará o to, aby tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Obci 
Motešice bol umiestnený (vyvesený) na verejne prístupnom a vhodnom mieste.   

2. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebiska, ktoré neupravuje tento 
Prevádzkový poriadok, upravuje zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
§ 23 

Kontrola nariadenia a sankcie 
 
1. Porušovanie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin 

podľa trestného zákona, trestá sa podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce (správca 

pohrebiska, starosta, poslanci, orgány hygienickej služby a iné splnomocnené 
orgány). 

 
§ 24 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Motešice  bol 

prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Motešiciach  dňa 
30.10.2007 uznesením č.88 /2007 v súlade so zákonom a je záväzné pre 
všetkých občanov, orgány, organizácie na území obce. 

2. Neoddeliteľnú súčasť tohto Prevádzkového poriadku tvoria prílohy č. 1, 2 a 3. 
3. Správca pohrebiska vyvesí tento Prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom 

a vhodnom mieste pohrebiska. 
4. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 15.11.2007. 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                                          .................................. 
                                                                                           Mária  M i š á k o v á 
                     starostka obce 
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