
              N Á V R  H  

                             

                                  DODATOK č. 2 

k  „Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Žihárec“  

                            

 

Obec  Žihárec v súlade s § 6 a § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento Dodatok č. 2 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 v nadväznosti na príslušné ustanovenia 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v znení zákona č. 398/2019 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o postupe pri 

úmrtí a pohrebníctve 

  

                    Článok I.  

           Úvodné ustanovenie 

 

Predmetom Dodatku č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Žihárec, je určenie 

postupu uloženia popola na miestnom cintoríne v Žihárci podľa všeobecne záväzných 

predpisov a to, zákona o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva o postupe pri úmrtí a pohrebníctve.  

 

          Článok II.  

          Spopolňovanie mŕtvych 

 

1./ Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením. Spopolnenie mŕtvych sa smie 

vykonať len v krematóriách.  

2./ Krematórium je povinné uložiť popol spolu so nezničiteľnou značkou do pevne 

uzatvárateľnej urny a označiť ju číslom záznamu o spopolnení v súlade s vedenou evidenciou, 

menom a priezviskom mŕtveho, miestom a dátumom narodenia,  miestom a dátumom úmrtia 

a spopolnenia.  

3./ Krematórium je povinné vyzvať obstarávateľa pohrebu na prevzatie urny, vydať urnu 

poverenej pohrebnej službe, obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej osobe na základe 

splnomocnenia s úradne overeným podpisom. Ak sa urna neprevezme do 12 mesiacov, 

krematórium je oprávnené urnu otvoriť a popol uložiť do spoločného hrobu. O tom postupe je 

povinné spísať zápisnicu.  

4./ Krematórium je povinné viesť evidenciu spopolnených ľudských pozostatkoch 

s nasledovnými údajmi : 

a./ meno, priezvisko mŕtveho, dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo 

b./ dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov 

c./ doklady o mŕtvom, ktoré sa do krematória odovzdali  

d./ dátum a hodinu uloženia do chladiaceho zariadenia 

e./ evidenčné číslo vozidla, ktorým boli pozostatky prevezené 

f./ dátum a číslo spopolnenia ( nezničiteľná značka ohňom ) 

g./ dátum výzvy obstarávateľovi pohrebu na prevzatie urny s popolom  

h./ dátum vydania urny s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu  

j./ dátum uloženia popola na pohrebisku 

k./ dátum likvidácie obrazovej dokumentácie  

 



           Článok III. 

                         Uloženie popola na pohrebisku 

 

1./ Obec Žihárec ako správca cintorína, prijať popol na uloženie je povinná len vtedy, ak 

v pochovávacom obvode nie je urnové pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne 

na náhrobku k inému príslušníkovi rodiny.  

2./ Uložiť popol do hrobu prípadne na náhrobku k inému príslušníkovi rodiny môže len 

poverená pohrebná služba.  

3./  Povolenie na uloženie popola do hrobu alebo na náhrobku k inému príslušníkovi rodiny 

vydáva nájomca hrobového miesta. Písomné, úradne potvrdené povolenie vydáva  a overuje 

sa  na Obecnom úrade v Žihárci.  

2./ Popol sa ukladá na pohrebisku podľa želania mŕtveho alebo obstarávateľa pohrebu v urne, 

voľným zmiešaním so zemou, rozptylom alebo vsypom.  Ukladanie popola voľným 

zmiešaním so zemou, rozptylom alebo vsypom môže len poverená pohrebná služba.  

3./ O vykonanom voľnom zmiešaní so zemou, rozptyle alebo vsype vedie správca pohrebiska 

evidenciu v osobitnej knihe. V nej sa uvádza meno a priezvisko mŕtveho, jeho posledné 

bydlisko, deň narodenia, úmrtia, deň a miesto spopolnenia a spôsob uloženia popola. 

Súčasťou evidencie je abecedný zoznam osôb, ktoré boli týmto spôsobom pochované.  

4./ Správca pohrebiska je povinná prenajímať miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia.  

5./ Urny ktoré majú kultúrny význam, nemôžu sa s výnimkou prípadov, v ktorých je 

pohrebisko zrušené, odstrániť ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané.  

 

            Článok IV.    

                             Záverečné ustanovenie 

 

Tento Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Žihárec bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Žihárci dňa .............................. uznesením č. 

........................................ 

 

 

 

V Žihárci, dňa 06.07.2020 

 

 

        Alajos Ba r a n y a y 

              starosta obce 


