Obec Trenčianske Stankovce podľa § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 18 ods.2
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len zákon o pohrebníctve“) v spojitosti s § 6 a
§ 11 ods.4 písm. g ( zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske Stankovce č. 1/2020
o prevádzkovom poriadku pohrebísk
§1
Úvodné ustanovenie
Schvaľuje sa prevádzkový poriadok pohrebísk, a tvorí prílohu č.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.

§2
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Trenčianske Stankovce zo dňa 09.03.2016

§3
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Trenčianskych Stankovciach dňa 02.03.2020 uznesením č. 7/2020.
2. Návrh VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska bol zverejnený na úradnej
tabuli obce Trenčianske Stankovce a na www. stránke obce Trenčianske Stankovce od
14.02.2020 do 02.03.2020.
3. VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Trenčianske Stankovce nadobúda
účinnosť dňa 18.03.2020.
4. Úplné znenie VZN č.1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk bude prístupné na
obecnom úrade v Trenčianskych Stankovciach, na internetovej stránke obce
www.trencianskestankovce.sk.

V Trenčianskych Stankovciach 03.03.2020

JUDr. Martin Markech
starosta obce

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

POHREBISKA
TRENČIANSKE STANKOVCE

Schválené dňa 02.03.2020 uznesením č. 7/2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach uznesením č. 7/2020 schválilo dňa
02.03.2020 v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Trenčianske Stankovce.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických 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 dodržali zdravotné a iné predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Prevádzkový poriadok pohrebiska určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba
rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento
poriadok sa vzťahuje na všetky pohrebiská v obci Trenčianske Stankovce, t.j. v časti obce
Sedličná, Malé Stankovce, Rozvadze a pohrebisko v časti obce Veľké Stankovce s Domom
smútku.
Čl. 3
Správa pohrebiska
Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu.
Správu a prevádzkovanie pohrebísk v Trenčianskych Stankovciach vykonáva Obec
Trenčianske Stankovce (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), ktorá zabezpečuje zároveň aj
komplexné požiadavky obyvateľstva na pohrebné služby. Prevádzkovateľ pohrebiska je
povinný starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, hlavne výsadbou, údržbou a polievaním
zelene, úpravou ciest a chodníkov, zabezpečením likvidácie odpadu, zabezpečovaním čistoty
celého komplexu a udržiavaním zariadení nachádzajúcich sa na pohrebiskách.
Čl. 4
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Pohrebisko: Cintorín Trenčianske Stankovce
Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Trenčianske Stankovce
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Trenčianske Stankovce
IČO: 00312100
Odborná spôsobilosť doložená: Osvedčenie č.j. 2006/09760 vydané 5.12.2006 KÚ Žilina
Meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby: Soňa Siváková

Čl. 5
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g/ zber a odvoz odpadu z pohrebiska
h/ dodávku vody
Čl. 6
Užívanie miesta na pohrebisku
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 21 zákona
o pohrebníctve. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby na pohrebisku.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať situačný plán pohrebiska. Obec Trenčianske
Stankovce má pre tento účel spracovaný pasport cintorínov.
4. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest a dovoliť na požiadanie
obyvateľom, aby do neho nahliadli.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska.
6. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá.
7. Nájomca má na základe nájomnej zmluvy právo:
- uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky,
- upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvety a pod./
8. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
miesta,
b) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového
miesta,
c) sa pohrebisko zruší.
Čl. 7
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať okolie hrobu - t.j. cca 40 cm okolo hrobu,
v čistote, neodkladať poháre, kamene, kahance, a pod.

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa
oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska
potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence
a iné netrvanlivé ozdoby z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
5. Nájomca je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska zmeny údajov, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie.
Čl. 8
Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
Zakazuje sa na pohrebisku fajčiť, používať alkohol, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť
hluk a pod.
2. Nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska (§ 25 ods. 1 písm. a) zákona
o pohrebníctve) alebo nezachovaním dôstojnosti pohrebiska (§ 25 ods. 1 písm. b) zákona
o pohrebníctve) sa návštevník dopustí priestupku na úseku pohrebníctva, za čo mu možno
uložiť pokutu do výšky 663 eur, v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 66 eur.
Čl. 9
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné
- v období od: 16. apríla do 15. novembra denne od:
7.00 hod. – 21.00 hod.
- v období od: 16. novembra do 15. apríla denne od:
7.00 hod. – 18.00 hod.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
4. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
6. S motorovými vozidlami alebo pracovnými strojmi možno na pohrebisko vchádzať len
s osobitným povolením prevádzkovateľa pohrebiska.
Čl. 10
Pochovávacie obvody
1. Pochovanie mŕtvych do zeme sa vykonáva spravidla na cintoríne pri Dome smútku v časti
obce Veľké Stankovce.
2. Na cintorínoch v časti obce Sedličná, Malé Stankovce a Rozvadze je možné pochovávať
v prípade splnenia výnimky uvedenej v uzneseniach Rady miestneho národného výboru
v Trenčianskych Stankovciach č. 55/1976-R a č. 18/1985-R, t.j. že jeden z manželov je už
pochovaný na cintoríne v hrobke, ktorá je z hygienického hľadiska nezávadná.
3. Pohrebisko v časti obce Veľké Stankovce má predpokladanú kapacitu cca 1000 hrobových
miest a cca 15 urnových miest.
Súčasná kapacita v novovybudovaných kolumbáriách je 40 urnových schránok. Do každej
urnovej schránky je možné umiestniť 6 urien.

Čl. 11
Pochovávanie
1. Zosnulý má byť pochovaný na pohrebisku tej obce, v územnom obvode ktorej:
- zomrel,
- pred úmrtím žil
- alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku.
2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušnej obce, na území
ktorej sa pohrebisko nachádza.
3. Mŕtvi sa dočasne ukladajú v chladiacom zariadení v Dome smútku, ktorý sa nachádza na
pohrebisku v časti obce Veľké Stankovce. Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho
zariadenia musí byť premiestnené do chladiaceho zariadenia v Dome smútku najneskôr
do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení
/t.j. chlad. zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu alebo prevezené na pitvu/.
Chladiace zariadenie je umiestnené v priestoroch Domu smútku a má kapacitu pre uloženie
2ks rakiev so zosnulými. Typ chladiaceho zariadenia: AF77, výrobné číslo: 35, rok výroby:
1982
4. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho pochovať ihneď po pitve.
5. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní odo
dňa úmrtia.
6. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo sa nezistila totožnosť
mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, ak k úmrtiu došlo na jej území.
7. Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením alebo rakvu s telom možno uložiť
do hrobky vybudovanej so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
8. Spopolnenie sa smie vykonávať iba v krematóriách.
Čl. 12
Ukladanie ľudských pozostatkov
1. Vykonávaním pochovávania, služieb spojených s pohrebom a prvou úpravou hrobu je
poverený prevádzkovateľ pohrebiska.
2. Pochováva sa uložením do hrobu spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu /napr. epidémia/.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo hrobové
miesto dané do užívania povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní,
prípadne aj iné blízke osoby, pred uplynutím tlecej doby, ak je ich možné umiestniť nad
úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou
bude najmenej 1,2 m.
Čl. 13
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať
najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.

Čl. 14
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo
c) žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
2. Na žiadosť obstarávateľa možno exhumáciu vykonať len výnimočne, z osobitne závažných
dôvodov, so súhlasom príslušných orgánov, a to len vtedy ak je súčasne preukázané, že sa
na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
3. Náklady exhumácie uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 15
Ukladanie spopolnených pozostatkov
1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú na pohrebisku v urne.
2. Prijať spopolnené pozostatky má prevádzkovateľ vtedy, ak
a) v pochovávacom obvode je urnové pohrebisko alebo
b) ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému členovi rodiny.
Čl. 16
Kolumbárium
1. Kolumbárium je stavba s výklenkami na ukladanie popolníc s pozostatkami zomrelých.
2. Urna je nádoba na popol po spálenom mŕtvom.
3. Pri demontáži jednotlivých kamenných tabúľ na výklenku steny kolumbária je
prevádzkovateľ povinný používať kamenárske prísavky na montáž tabúľ.
4. Prevádzkovateľ je povinný zachovať pôvodné skrutkovanie, t. j. skrutky sa nesmú
zamieňať (napr. skrutka z pravého horného rohu pred demontážou musí byť po montáži v
pravom hornom rohu).
5. Prevádzkovateľ nesmie pri spätnej montáži otáčať kamennú tabuľu.
6. Pri prípadnom otvorení viacerých výklenkov naraz sa kamenné tabule nesmú zamieňať.
7. Hĺbka gravírovania písma na kamenných tabuliach nesmie presiahnuť 3 mm, pričom môže
byť použité iba pieskované alebo lepené písmo.
Čl. 17
Stavby
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby
/hrobu, náhrobku, hrobky, rámu/ je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa

2.

3.

4.
5.
6.
7.

pohrebiska; tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných
predpisov potrebný.
Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh
použitého materiálu.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka 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
b) dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
- pri hrobe najmenej
80 cm x 200 cm
- pri hrobke v zemi najmenej
90 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej
60 cm x 160 cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej
50 cm x 100 cm
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; to sa
nevzťahuje na dvojhrob a viachrob
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m
f) v 2- a 3-hrobke v zemi sa táto výška nemusí dodržať, pretože sa nad každou
uloženou rakvou musia platničky /poklopy/ zacementovať
g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je prípustné odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.
Bez súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov.
Kolumbárium je stavba, ktorá je majetkom obce a jednotlivé urnové schránky sa
nepredávajú, je možné ich iba prenajať.
Čl. 18
Stromy a kry

1. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za potrebné odstrániť.
Čl. 19
Lavičky
1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska; tento môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
2. Lavičky môžu voľne používať všetci návštevníci pohrebiska

Čl. 20
Práce na pohrebisku
1. Rakvy so zosnulými smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení prevádzkovateľom
pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby
rakvy so zosnulými uložila do hrobu iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu s povolením
prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na prenajaté miesto aj iné osoby.
2. Výkopy hrobov a iné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať len
osoby určené prevádzkovateľom pohrebiska, t.j. 4 určení zamestnanci Obce Trenčianske
Stankovce, ktorí sú v TPP, ak prevádzkovateľ pohrebiska neudelí výnimku.
3. Demontáž, opätovnú montáž epitafnej dosky a ukladanie urien do urnových schránok
v kolumbáriu môže vykonávať iba prevádzkovateľ.
4. Na základe písomnej žiadosti pozostalých o prenájom urnovej schránky v kolumbáriu,
prevezme žiadateľ od prevádzkovateľa 1 ks čistej epitafnej dosky. Túto si dá na vlastné
náklady upraviť kamenárovi a následne ju prinesie a odovzdá prevádzkovateľovi, s ktorým
súčasne dohodne termín montáže. Táto služba bude spoplatnená manipulačným poplatkom.
5. Na prenajatých miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke alebo
objednaní zamestnanci jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie
/vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu atď./.
Č. 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 pred uplynutím tlecej doby možno zrušiť len z dôvodu možného ohrozenia
zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody a z dôvodu všeobecného záujmu na základe
podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3. Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v súlade s § 23 zákona o pohrebníctve.
Čl. 22
Vedenie evidencie hrobových miest
1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu hrobových miest v elektronickej aj písomnej (hrobové
knihy) forme.
2. Elektronická evidencia hrobových miest obsahuje:
a) číslo hrobu, druh hrobu, (jednohrob/dvojhrob/viachrob/detský hrob/hrobka/ číslo urnovej
schránky v kolumbáriu)
b) osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste, uložené (meno,
priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, dátum
pochovania, tlecia doba, hĺbka pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy,
ktorého pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou),
c) osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v kolumbáriu v urnovej schránke uložené
(meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, dátum
uloženia)
d) osobné údaje nájomcu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa miesta trvalého pobytu
fyzickej osoby,
e) nájomnú zmluvu ktorá obsahuje :

- dátum úhrady poplatku za nájom hrobového miesta alebo za nájom urnovej schránky
v kolumbáriu a dátum, dokedy je nájom zaplatený,
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy, číslo nájomnej zmluvy.
Čl. 23
Nakladanie s odpadmi
1. V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku odpad.
2. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:
a) odpad rastlinného pôvodu – suché a zvädnuté kvety vo vázach i voľne
položené, suché kvety z kvetináčov, pokosená tráva, lístie, odlomené konáre a pod.
b) tuhý odpad – obaly celofánové, obaly a tašky papierové a plastové, kvetináče,
kahance plastové a sklenené, stavebný odpad a pod.
Odpady sa uložia na vyhradených miestach a do odpadových nádob určených na
komunálny odpad (1100 litr. smetné nádoby). Na cintoríne v časti obce Veľké Stankovce sú
umiestnené 4 smetné nádoby, na ostatných cintorínoch (Rozvadze, Malé Stankovce,
Sedličná) po jednej smetnej nádobe.
3. Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou
pohrebiska nasledovným spôsobom: odpad rastlinného pôvodu a tuhý odpad sa priebežne
počas jari, leta a jesene vyváža z kontajnerov nákladným vozidlom na skládku odpadov
podľa aktuálnej zmluvy.
4. Odvoz odpadov zabezpečuje obec vlastnými vozidlami a mechanizmami, v súlade
s platným VZN obce. Zakazuje sa likvidácia odpadu jeho spaľovaním.
5. Údržbu komunikácie a chodníkov na pohrebiskách zabezpečuje prevádzkovateľ vlastnými
mechanizmami.
Čl. 24
Cenník služieb
Cenník za užívanie hrobového miesta tvorí Prílohu č. 1 tohto poriadku, cenník pohrebných
služieb tvorí prílohu č. 2 tohto poriadku.
Čl. 25
Osobitné ustanovenia
1. Správca pohrebiska má svoju kanceláriu v budove Obecného úradu v Trenčianskych
Stankovciach.
2. Dom smútku je len na pohrebisku v časti obce Veľké Stankovce, je tam vyhradená miestnosť
pre pracovníkov, ktorí zabezpečujú prevádzku pohrebiska a tiež prevádzkovanie pohrebnej
služby.
V Dome smútku je zabezpečená aj lekárnička prvej pomoci.

V Trenčianskych Stankovciach 03.03.2020
JUDr. Martin Markech
starosta obce

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska

Cenník – užívanie hrobového miesta, užívanie miesta-schránky v kolumbáriu

1. Nájom hrobového miesta na 10 rokov
(hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny)

1.
2.
3.
4.
5.

urna
detský hrob
jednohrob (cca 2 m2)
dvojhrob (cca 5 m2)
trojhrob

10,15,30,50,60,-

€
€
€
€
€

2. Nájom urnovej schránky v kolumbáriu
- na prvých 30 rokov, bez ohľadu na počet uložených urien
- na každých ďalších 10 rokov , bez ohľadu na počet uložených urien

350,- €
30,- €

Príloha č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska
Cenník – pohrebné služby ( v € )
1. Prenájom Domu smútku na cintoríne v časti obce Veľké Stankovce za 1 pohreb:
• v pracovných dňoch ..................................................................................... 60,• v sobotu, nedeľu a vo sviatok ........................................................................ 80,2. Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom
• do 24 hodín .................................................................................................... 9,• za každý ďalší začatý kalendárny deň ........................................................... 5,3. Príprava smútočného štítu s menom zomrelého .................................................... 5,4. Použitie varhanov alebo reprodukovaná hudba počas obradu ............................. 5,5. Úkony jedného pracovníka priamo činného pri konaní pietneho aktu .................. 10,(ak nesú rakvu pracovníci OPS)
6. Vykopanie a zasypanie hrobu v súvislosti s uložením truhly do zeme,
čas kopania hrobu v hodinách - cene za hod./1pracovník ...................................... 10,v zimnom období, keď je treba použiť kompresor (zamrznutá pôda) - 1 hod............... 10,7. Uloženie truhly do hrobu alebo hrobky ................................................................. 10,8. Otvorenie a zatvorenie krycej dosky hrob ............................................................. 15,9. Vyloženie a uloženie prepojovacích betónových platničiek hrobky,
zamazanie cementovou maltou ................................................................................ 10,10. Bielenie hrobky vápnom - 1x ............................................................................ 10,11. Rozbitie jednej vrstvy prepojovacích bet. platničiek v prípade exhumácie ....... 20,12. Výkon zamestnanca Obce - OPS Tr.Stankovce (hrobári) ................................. 10,13. Exhumácia z hrobu/hrobky nezotletého zomrelého (do 10 rokov od dátumu
pochovania) Cena dohodou/ (Zák. 526/90 Zb. o cenách), minimálne ..................... 200,14. Exhumácia z hrobu/hrobky zotletého zomrelého (nad 10 rokov od dátumu
pochovania) Cena dohodou, minimálne .................................................................. 200,15. Uloženie exhumovaných ostatkov zomr. pod hrobku, vykopanie zeme,
ulož.ostatkov ............................................................................................................... 50,16. Uloženie alebo vytiahnutie urny zo zeme, z betón. schránky v zemi ................. 10,17. Uloženie alebo vytiahnutie urny z hrobky (okrem nákl. za otvorenie
a uzatvorenie hrobky ................................................................................................. 10,18. Prepravný úkon pohrebným vozidlom v súvislosti s poskyt. službami za km ... 0,90
19. Výjazd pohrebným vozidlom- sadzba za l hod. celkového použitia vozidla ...... 15,20. Uloženie zomrelého do truhly a vynesenie zomrelého z domu .......................... 15,21. Výnos zomrelého – mŕtvola poškodená
/napr.: autonehoda, železničná nehoda a pod./ .......................................................... 150,22. Vývoz zomrelého –mŕtvola objavená po dlhšom čase v byte alebo
v teréne - mŕtvola v rozklade..................................................................................... 150,23. Vypísanie a vyvesenie parte v skrinke pred OcÚ 1 ks ........................................ 3,24. Rakvy, doplnkové vybavenie a príslušenstvo: nákupná cena + prirážka 4O %
25. Vybudovaná hrobka - 1 hrobka ................................................................... 480,2 hrobka ................................................................... 600,3 hrobka ................................................................... 770,26. Betónová ohrádka na hrob, hrobka..................................................................... 130,27. Betónový chodník okolo hrobu, hrobky .............................................................. 70,28. Obliekanie a úprava zomrelého ........................................................................... 30,29. Manipulačný poplatok – (demontáž, uloženie urny do urnovej schránky
a montáž epitafnej dosky v kolumbáriu .................................................................... 20,30. Nájomné za hrobové miesto - pri kúpe hrobky: - nájomné bude účtované
samostatne a súčasne bude vystavená nájomná zmluva.

