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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
1. Identifikačné údaje:

Pohrebisko: Cintorín v Seredi a v časti Horný Čepeň
Zriaďovateľ pohrebiska: Mesto Sereď
Prevádzkovateľ pohrebiska: Jana Weissová – Pohrebné služby, Stromová 1689/37,
926 01 Sereď, IČO: 43 425 763

2. Všeobecné ustanovenia:
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Základné údaje o pohrebisku:

Ø Zamestnanci:
počet: 2 hrobári, 1 hrobár-vodič náhradník, 1 vodič

Ø Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska:
a). objektová skladba:
Pohrebisko Sereď, rozloha stará časť: 3728m2, nová časť:8299m2
- Dom smútku, kde sa nachádza: 1 obradná sieň- klimatizovaná, 1 miestnosť pre
katafalky, 1 miestnosť pre obliekanie, 1 zvukáreň
- obslužný objekt, kde sa nachádza:
-sklad rakiev
-miestnosť pre hrobárov- sprcha, WC s predsienkou1x umývadlo
- WC pre občanov- mužské- 1x kabínka WC, 1x pisoár, 1x umývadlo,
ženské- 2x kabínka WC, 1x umývadlo
- kancelária pre cintorínsku správu, zároveň predajňa cint. potrieb- 1x kabínka WC
s predsienkou a 1x umývadlo
- príručný sklad- 1x umývadlo kabínka
-miestnosť pre duchovných k príprave obradu
Všetky miestnosti majú prívod elektriny, v prípade potreby vykurovaný elektrick.
vyhrievacími telesami.
Objekt je napojený na vodu mestskú (úžitková), je odvádzaná kanalizáciou.
Na pohrebisku sú v starej časti a v novej časti výtokové stojany.
Horný Čepeň:stará časť 2022m2, nová časť 1080m2
- márnica(dom smútku), kde sa nachádza: 1 miestnosť pre katafalk
1 náraďovňa(sklad náradia),1 miestnosť pre kňaza
Objekt je v prípade potreby vykurovaný lokálnymi vyhrievacími telesami. Je
napojený na elektrinu. Na pohrebisku sú 2 výtokové stojany.
b.)Spôsob pochovávania :
Pochováva sa do hrobov, hrobiek a urny sa ukladajú do urnového hája.
Cintoríny majú napojenú vodu na polievanie a umývanie zo studne- neúžitkovú,
po celom cintoríne sú rozmiestnené točky, v Seredi aj v Hornom Čepeni.
Na novom cintoríne v Seredi je voda odvádzaná odtokovými žľabmi do kanalizácie.
je tu zavedené vonkajšie osvetlenie.
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c) technické vybavenie domu smútku:
V Seredi- 3x chladiaci katafalk
1x mraziaci box pre 2 telá
V Hornom Čepeni- 1x chladiaci katafalk

4. Podmienky a zásady prevádzky pohrebiska:
a.) rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
- pochovávanie
- vykonanie exhumácie
- správu a údržbu pohrebiska
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
-- čistenie chodníkov v areáloch cintorínov v Seredi a miestnej časti Horný Čepeň
a čistenie parkovísk a priestranstiev pred cintorínom v Seredi a v Hornom Čepeni
-- čistenie a dezinfekcia Domu smútku v Seredi a márnice v H.Čepeni a verej. WC
-- zimná údržba chodníkov a priestranstiev v areáloch cintorínov v Seredi a H.Čepeni
-- kosenie trávnatých plôch, údržba a ošetrovanie zelene
-- vývoz komunálneho odpadu z cintorína
-- oprava a údržba chodníkov, vodovodných rozvodov, chladiarenských zariadení,
čerpadiel, ozvučenia atď.
-- údržba interiérov v domoch smútku
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre
zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Ø prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené
v § 8 Zák. č.470/2005 Z.z. ods. 1 a 2 a to:
§ úmrtie je doložené
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov
- ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný
súhlas orgánu činného v trestnom konaní
Ø prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
sprístupniť ho verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku
Ø viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené
- dátum jej narodenia a úmrtia
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a typu hrobu
podľa hĺbky ( normálna jama - 1,80m/ prehĺbená - 2m )
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený 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
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
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- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
- údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
- údaje o zrušení hrobu/ hrobky/urn.miesta súčasne s písomn.žiadosťou a podpisom
rušiteľa t.j. nájomcu
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
mesta podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním
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
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
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 RÚVZ; na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, o takomto pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu
prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad
cintorína, udržiavať zeleň, čistou a údržbu chodníkov a prístupových ciest
pravidelne vyváža odpad z cintorínov
zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domov smútku vrátane chladiacich boxov,
ozvučenia a dekorácií
zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania

c) práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Ø nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest
Ø právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta
Ø nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky a
vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa
Ø na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby t.j. hrobu, hrobky,
náhrobku, rámu na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
Ø návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické
nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a
zeleň
Ø na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok
Ø odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených
Ø na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad
Ø na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených
prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ
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Ø hodinu pred obradom je zakázané vykonávať kamenárske práce v blízkosti miesta
pohrebného aktu
Ø je zakázané vodiť a venčiť psov na pohrebisku, bicyklovať sa, korčuľovať sa a
ísť na motorke, či babete.
e) čas, keď je pohrebisko, správa cintorína a Dom smútku prístupné verejnosti
Pohrebisko: je prístupné verejnosti neobmedzene;
v Seredi je stará a nová časť cintorína prepojená, nakoľko je nová časť
neoplotená, je bezpredmetné cintorín uzamykať
Správa cintorína: je otvorená v pracovné dni- 8-12 a 13-16 hod.
- prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť
Dom smútku v Seredi: je otvorený v pracovné dni- 8-12 a 13-16
- prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť
- pozostalí si môžu požičať kľúč od bočného vchodu, ak o to požiadajú
správca cintorína individuálne posúdi zapožičanie kľúča
Márnica v časti Horný Čepeň je uzamknutá, otvára sa iba v prípade žiadosti pozostalých,
pričom sa im požičajú kľúče. Cintorín v H.Čepeni je neuzamknutý.
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
Ø Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov má tieto parametre:
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokovnormálna jama: 1,80 m, najmenej však 1,60
prehĺbená jama: 2 m, pričom sa predpokladá uloženie ďalšieho tela nad telo, pre
ktoré je jama určená
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m
Ø Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, t.j.10
rokov. 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.
Ø 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
Ø Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
- orgánov činných v trestnom konaní
- obstarávateľa pohrebu alebo
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu
bolo mesto
Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú
formu a musí obsahovať
- posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú chorobu
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
g) dĺžka tlecej doby je 10 rokov
h) spôsob nakladania s odpadkami
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Bežný odpad z hrobov- vyhorené kahance, zvädnuté, suché kvety, vence a pod. ľudia hádžu
do 3 kontajnerov na cintoríne v Seredi a 1 kontajnera v Hornom Čepeni.
Kontajnery sú priebežne vyvážané.
Pri sezónnych výruboch a orezoch stromov prebytočné konáre a pne odváža firma, ktorá
orezy a výruby vykonala.
Odpad vzniknutý činnosťou kamenárskych firiem si odvážajú kamenárske firmy.
Odpad vzniknutý pri údržbe cintorína prevádzkovateľom- tráva, listy, drobné haluze sa
dávajú na miesto určené- na okraji novej časti cintorína v Seredi- kompostujú sa.
i) cenník služieb
viď príloha prevádzkového poriadku
j) spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení
-WC- pre občanov-nachádza sa len na cint. v Seredi- sú k dispozícii vždy pri pohreboch a v
čase, keď je správa cintorína otvorená, majú k dispozícii tiež umývadlá.
-Voda na polievanie je po celom cintoríne v Seredi aj H. Čepeni.
Sú tu rozmiestnené krhly na polievanie, vykladajú sa vždy na jar k točkám a na jeseň, keď
sa voda odstavuje. Návštevníci sú povinný po použití krhlu vrátiť k točke, odkiaľ si ju
zapožičal.
- Elektrika sa môže využiť pre návštevníkov iba v ojedinelých prípadoch a to len na novom
cintoríne v Seredi so súhlasom prevádzkovateľa podľa jeho uváženia.
- Veľké brány na starom cintoríne v Seredi- sú stále zamknuté, otvárajú sa len na požiadanie so súhlasom prevádzkovateľa podľa jeho uváženia.
- Obradná sieň v Seredi sa používa výlučne na pohrebné akty, pre pozostalých sú k
dispozícii stoličky na sedenie, taktiež sa využíva na pietne akty napr. sviatok Pamiatka
zosnulých a pod.
- Miestnosť v Dome smútku pre katafalky- pozostalí majú do nej prístup, keď je Dom
smútku sprístupnený, nesmú tu zapaľovať sviečky, pred obradom je možné na ich požiadanie ľudské pozostatky ich blízkeho vysunúť z katafalku. Kvety a výzdobu do vnútra
rakvy ukladá pohrebná služba taktiež len na ich požiadanie.
- Zvukáreň- vstup do nej je návštevníkom a pozostalým prísne zakázaný.
- Miestnosť na obliekanie- používa sa na obliekanie zosnulých, obliekať smie výlučne
pohrebná služba.

5. režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov
a zariadenia
a) Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu,
technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku
a čistote.
b) Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a
zariadení,
dekontaminácia – t.j. súbor opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu a
ktorý je v tomto prípade zameraný na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov.
Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva
§ dvojfázový postup čistenia- používa sa pri plochách veľmi znečistených
najskôr mechnická očista za použitia syntetických prípravkov v odporúčaných
koncentráciách a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom
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jednofázový postup čistenia- používa sa pri plochách, ktoré nie sú veľmi znečistené
za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným účinkom.
c) Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
- Musí sa vykonať správne mechanická očista a pri dezinfekcii sa musí dodržať
správna, predpísaná koncentrácia dezinfekčného prostriedku. Dezinfekčné prostr.
sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané
množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100%.
- Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.
- Prípravky používané:
-- na mechanickú očistu: napr. Jar, Pur..a pod.
-- čistiace prípravky: Fixinela, Domestos a pod.
-- na dezinfekciu: SAVO, SAVO prim,Chloramín B
- Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia, príp. vydezinfikujú a vysušia
d) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- Prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití a podľa potreby
- Chladiace zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby
e) Toaletné, čistiace a dezinfekčné potreby:
- V Dome smútku a hygien.zariadeniach v Seredi sú priebežne dopĺňané.

6. Zamestnanci

Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné
pomôcky: pri výkope jám a údržbe cintorína- montérky, pracovnú obuv,
v daždi pršiplášte, pracovné rukavice
pri manipulácii so zomretým- jednorázové latexové rukavice, v prípade
potreby rúšky, masky proti zápachu
pri pohrebných aktoch- biele košele, nohavice, vesty, letnú a zimnú vetrovku

7. Kontrola
Priestory domov smútku sa kontrolujú pred uskutočnením obradu.

Záverečné ustanovenia:
Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ: Jana Weissová
Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
Pri prevádzke pohrebiska prevádzkovateľ postupuje v súlade so zákonom 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.
Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ súhlas
mestského zastupiteľstva a úradu RÚVZ.
Dátum vypracovania:20.1.2007
V Seredi, dňa 31.1.2007

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: Jana Weissová
Predkladá na schválenie: Jana Weissová

Podpis prevádzkovateľa:
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Cenník služieb
výkop hrobu, vrátane zasypania ........................................................................2.000,prenos rakvy z D.smútku/márnice k miestu pochovania.......................................300,uloženie rakvy do hrobu.........................................................................................350,vystavenie kvetinových darov pri pohreb.akte........................................................50,úprava kvetinových darov po pohreb.akte na hrobe................................................50,odbavenie pohreb. aktu v sobotu al. v dni prac. pokoja.........................................600,vykonanie kompletnej exhumácie po uplynutí tlecej doby (od10 do20r)...........4.000,vykonanie exhumácie po 20 rokoch....................................................................2.500,vykonanie exhumácie po 30 rokoch a viac..........................................................1.000,vykopanie jamy pre uloženie urny do hĺbky 1m.....................................................500,uloženie urny...........................................................................................................100,organizačné zabezpečenie pohrebu.........................................................................300,-

podpis prevádzkovateľa:
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