
             

                                DODATOK č. 1 

k  „Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Žihárec“  

                            

 

Obec  Žihárec v súlade s § 6 v nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 

369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok 

k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Žihárec , schváleného Obecným zastupiteľstvom 

v Žihárci uznesením č. 22/2007 zo dňa 12.01.2007, potvrdeného Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva v Nitre,  číslo  HZP/A/2007/00774 zo dňa 13.02.2007 

  

                    Článok I.  

           Úvodné ustanovenie 

 

Vo všetkých ustanoveniach Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Žihárec ( ďalej len „ 

prevádzkový poriadok „ ) zákon číslo  NR SR 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení na zákon NR SR č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( ďalej len „ 

zákon o pohrebníctve“ ).   

 

          Článok II.  

    Zmeny v prevádzkovom poriadku 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žihárec sa mení a dopĺňa takto: 

 

Článok III. bod 1 – základné údaje, sa dopĺňa takto :  

p.)   pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich 

pochovaním, počas pohrebného sprievodu, pohrebného obradu a pri ich pochovaní 

a s ľudskými ostatkami počas exhumácie až do ich opätovného pochovania 

r.)  poverená pohrebná služba je pohrebná služby poverená obstarávateľom pohrebu 

zabezpečiť činnosti podľa príslušných ustanovení zákona o pohrebníctve 

s.)  ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo 

ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne  

 

Článok IV – podmienky a zásady prevádzkovania - úvodná časť,  sa mení nasledovne: 

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Žihárec. Výkopové práce súvisiace s pochovaním 

alebo exhumáciou, pochovanie a vykonanie exhumácie zabezpečujú poverené pohrebné 

služby podľa výberu obstarávateľa pohrebu. Obec Žihárec má podpísané rámcové zmluvy 

na zabezpečenie týchto činností s nasledovnou pohrebnou službou:  

 POHREBNÍCTVO-KAMENÁRSTVO „BOGDÁNY“ s r.o., Bratislavská cesta č. 9, 

941 10 Tvrdošovce,  IČO: 35971681 

Rámcová zmluva s uvedenou pohrebnou službou je prílohou prevádzkového poriadku. 

Obstarávateľ pohrebu má právo na slobodný výber pohrebnej služby.  

 

Článok IV. – spôsob ukladania ľudských pozostatkov sa dopĺňa takto:  

8.)  Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 

dní od úmrtia. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení sa musia   

pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služby môže v odôvodnených prípadoch 

umožniť predĺženie tejto lehoty. 



9.) Rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže 

najneskôr do štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti písomne požiadať poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie poverenej pohrebnej službe na pochovanie.   

10.)  Všetky základné ustanovenia prevádzkového poriadku sa vzťahujú aj na potratený  

plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, ak rodič požiadal o jeho vydanie na 

pochovanie.  

  

Článok IV – povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska ods. 2 sa dopĺňa takto:  

e.)  zabezpečiť aby manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri 

výkone činnosti pohrebnej služby vykonávali len osoby, ktoré sú s ňou 

v pracovnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu  

f.)   zakázať pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace 

zariadenie a mraziace zariadenie  

g.) označiť rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak identifikačnými údajmi 

mŕtveho podľa § 7 ods. 1 zákona o pohrebníctve 

h.) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod  

j.) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí 

splnenie požiadaviek podľa príslušných ustanovení zákona o pohrebníctve 

a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby  

k.) pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je 

zakázané 

 

Článok IV. – výpoveď nájomnej zmluvy ods. 2 sa mení a dopĺňa  takto:  

Prevádzkovateľ   pohrebiska   je   povinný  vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie 

nájomnej  zmluvy   najmenej   šesť   mesiacov  pred  dňom, keď sa má hrobové miesto  

zrušiť.  Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu upozorniť ; ak sa  

s   nájomcom   vopred   písomne   dohodne    na   elektronickej   podobe   komunikácie  

prostredníctvom   elektronickej   pošty   alebo prostredníctvom krátkej textovej správy,  

oznámi mu to týmto spôsobom. 

 

Článok IV. – priestupky a sankcie sa mení nasledovne:  

 Priestupky  a sankcie  na   úseku  pohrebníctva   riešia  príslušné ustanovenia zákona o  

            pohrebníctve v platnom znení. 

 

           Článok III 

            Záverečné ustanovenie 

 

Tento dodatok k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Žihárec bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Žihárci dňa: 14.05.2020  uznesením č. 308/2020 

 

 

V Žihárci, dňa: 14.05.2020 

 

        Alajos Ba r a n y a y 

              starosta obce 


