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Všeobecne záväzné nariadenie
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VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Turčianske Teplice
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
Zverejnené na internetovej stránke mesta dňa
Dátum začiatku pripomienkového konania
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania

2.4.2019
2.4.2019
2.4,2019
15.4.2019

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske
Teplice
- elektronicky na adresu: prednosta@turciansketeplice.sk
1 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
ľ
. ľstva
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I. VZNpredlozeny
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Schválené uznesením č.
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17.4.2019
26/2019
17.4.2019
2.5.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE
TEPLICE
č. 2/2019,
KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
POHREBÍSK MESTA TURČIANSKE TEPLICE
Mesto Turčianske Teplice na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa§ 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len„ VZN').
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Mesto Turčianske Teplice týmto VZN schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Turčianske Teplice zo dňa 17.4. 2019.
Článok2
Zrušujúce ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turčianske
Teplice č. 1/2017 zo dňa 30.3.2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
mesta Turčianske Teplice.

V Turčianskych Tepliciach dňa 17.4.2019

Mgr. Igor H U S
primátor
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Podľa Územného plánu mesta Turčianske Teplice tvorí Cintorín Turčianske Teplice,
Cintorín Dolná Štubňa, UL. SNP, Cintorín Diviaky, Žarnovická ulica, Cintorín
Turčiansky Michal, Ul. SNP, Cintorín Turčiansky Michal, Zorkovská ulica, Dom
rozlúčky Turčianske Teplice, Dom smútku Turčianske Teplice, Dom smútku Diviaky
architektonický komplex budov a zariadení a verejnej zelene pre pochovávanie v meste
Turčianske Teplice. Cintoríny a urnový háj majú charakter verejného priestranstva so
špecifickým účelom pietneho miesta.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
I.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Pohrebisko prevádzkuje: Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o., Ul. robotnícka
566/2, 039 01, IČ0:30222966, DIČ:2020435274, IČDPH: SK2020435274.

II.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby:
- správu a údržbu pohrebiska
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
- vedie plán miest na pochovávanie
- výkop hrobových jám
- správu a údržbu komunikácií a zelene
- zber a odvoz odpadu z pohrebiska
- zabezpečuje dodávku vody
- zverejňuje informácie na pohrebisku na oznamovacej tabuli
III.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Užívateľ je povinný prepožičané miesto udržiavať v riadnom stave a riadiť sa nájomnou
zmluvou a týmto prevádzkovým poriadkom.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo ak je
nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na
náklady oprávneného.
3. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence, kahance a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
IV.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a obradných siení
1. Každý návštevník je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska.
2. Na pohrebisku a v jeho areáli je zakázané správať sa spôsobom, ktorý narušuje pietu
a dôstojnosť miesta.
3. Zakazuje sa fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá, robiť hluk, používať petardy,
neoprávnene zasahovať do hrobov a zelene.

4. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov, kolumbárií a iných stavieb na
pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu, len
písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
S. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, druh použitého materiálu
a výzdobu.
Pritom:
a) Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hÍbky, musia byť dimenzované so
zreteľom a na únosnosť pôdy.
b) Dno hrobu musí byť najmenej 50cm nad hladinou spodnej vody.
c) Plocha miesta na pochovávanie musí byť v rozmeroch:
- pri hrobe najmenej 80x200cm
- pri hrobke najmenej 90x210cm
- pri detskom hrobe najmenej 60x160cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako tri roky najmenej 50x100cm.
- pri urnovom hrobe 50x100cm
d) Pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované
e) Uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30cm.
f) Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byt' najmenej 120cm so zreteľom na
úroveň okolia hrobu.
g) Predné a zadné hrany rámu musia byt' v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov.
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a urnového
miesta odstrániť prebytočný stavebný materiál.
7. Je zakázané:
a/ bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať, alebo odstraňovať
vybudované stavby.
b/ vynášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a pod.
8. Vo všeobecnosti sa zakazuje na pohrebisku vysádzať stromy, kry, osádzať lavičky a
budovať akékoľvek zariadenia, svojvoľne upravovať okolie hrobového miesta vo vzdialenosti
ďalej ako 30cm od okraja hrobového miesta.
9. Užívateľ je povinný prepožičané miesto udržiavať v riadnom stave a riadiť sa nájomnou
zmluvou a týmto prevádzkovým poriadkom.
10. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence, kahance a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov a urnových miest aj sám
odstrániť.
11. Okrem epitafnej dosky nie je dovolené označovať urnové miesta žiadnym iným
spôsobom.
12. Na vykonanie úpravy náhrobku je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska. Úpravy vykonané bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska proti projektu
architektonického diela budú prevádzkovateľom pohrebiska odstránené ihneď po zistení
priestupku na náklady nájomcu urnového miesta.
13. V priestore urnového miesta je povolené iba osadenie lampáša a vázy. Osádzanie iných
predmetov za akýmkoľvek účelom, akými sú sedadlá, dlaždice a pod. sa zakazuje.

v.

Čas prístupnosti pohrebiska verejnosti
1. Pohrebiská sú prístupné v letnom období t.j.(apríl-október), pondelok-nedeľa v čase od
7:00 hod. do 21:00 hod.
Zimné obdobie t.j. (november-marec), pondelok- nedeľa v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

2. Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. odl.novembra do 3.novembraje pohrebisko otvorené do
22:00 h. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
VI.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových miest
1. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémie).
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spÍňať tieto požiadavky:
a/ hÍbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre dieťa
mladšie ako 1O rokov najmenej 1,2m
b/ dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody
cl bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2m
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho komu bolo miesto na
hrob prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní,
prípadne iné blízke osoby a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby je možné
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 1 m.
4. 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.
5. Ukladanie tiel do hrobu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska a poverené pohrebné
služby.
6. Umy možno uložiť pod epitafné dosky 50x50cm. Epitafná doska predstavuje jednotný typ
urnového miesta, ktorý svojou jednoduchosťou a jednotnou úpravou tvorí základný prvok
architektúry urnového hája. Táto architektonická úprava nesmie byť porušená žiadnou inou,
individuálne odlišnou úpravou.
7. Vzdialenosť medzi urnovými hrobmi je 30 cm.
8. Plán hrobových miest vyhotovuje prevádzkovateľ pohrebiska v listinnej forme, kde je
možné nahliadnuť do neho.
VII.
Tlecia doba
DÍžka tlecej doby je minimálne 10 rokov.
VIII.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidencia pohrebiska sa vedie v písomnej forme u prevádzkovateľa pohrebiska v zmysle § 17
ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010.
IX.
Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu
l.V súvislosti s prevádzkou pohrebiska vzniká nasledovný komunálny odpad:
a/ odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach, voľne položené suché kvety v
kvetináčoch, pokosená tráva, lístie, časti stromov a podobne
b/ tuhý odpad: obaly celofánové, umelé kvety a kvetináče, kahance z rôzneho druhu
materiálu, obaly plastové, sklo, kovový odpad, stavebná suť a podobne.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní kvety, vence a iný odpad odkladať na mieste k tomu
určenom, separovať a ukladať podľa druhu rozmiestnených zberných nádob.
3. Biologicky rozložiteľný odpad sa zbiera a vyváža samostatne na kompostovisko.

4. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje pravidelný zber, zvoz a odvoz odpadu z
pohrebiska.
5. Zneškodňovanie a odvoz ostatného odpadu na skládku zabezpečujú zmluvné organizácie.
X.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Fyzické a právnické osoby poskytujúce pohrebné služby, kamenárske a stavebné práce na
pohrebisku podliehajú vnútornému režimu prevádzky pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska
vedie zoznam poskytovateľov týchto prác a to najmä pre ochranu zákazníkov a dodržiavanie
poriadku na pohrebisku.
XI.
Cenník služieb
Cenník za pohrebné služby poskytované správcom pohrebísk
Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
na pohrebiskách Turčianske Teplice, Diviaky, Dolná Štubňa, Turčiansky Michal,
Zorkovce

Poskytovaná služba
Obradná miestnosť
Prenájom zariadenia domu smútku
Chladiace zariadenie
Odloženie a uloženie platne hrobu
kopanie hrobu - leto

kopanie hrobu - zima

kopanie hrobu v sobota, nedeľa, sviatok

Urnové miesto so šachtou
Povolenie úpravy hrobového miesta
Uloženie urny
Použitie rozsypovej lúčky
Odvoz zeminy a kameniva
Dodatočná úprava hrobu
Prenájom hrobového miesta na 15 rokov :

Prenájom hrobového miesta na ďalších 10 rokov

Cena s DPH
18,00€
obyvatelia mesta
26,00€
obyvatelia inej obce
8,00€
obyvatelia mesta
11,00
€
obyvatelia inej obce
5,00€/deň
obyvatelia mesta
7,00€/deň
obyvatelia inej obce
11,00€
85,00€
jedno hrob
102,00€
hÍbkový hrob
61,00€
detský hrob
96,00
€
jedno hrob
114,00€
hÍbkový hrob
68,00€
detský hrob
111,00€
jedno hrob
137,00€
hÍbkový hrob
77,00€
detský hrob
95,00€
6,00€
11,00€
6,00€
17,00€
25,00€
jedno hrob
36,00€
51,00€
dvoj hrob
75,00€
troj hrob
24,00€
jedno hrob

dvoj hrob
troj hrob

34,00€
50,00€
20,00€
20,00€
50,00€

Prenájom urnového miesta na 10 rokov
Prenájom urnového miesta na ďalších 10 rokov
prenájom urnového miesta v kolumbáriu na 10 rokov
prenájom urnového miesta v kolumbáriu na ďalších 10
rokov
Likvidácia príslušenstva hrobového a urnového miesta
/pomník, obruba, šachta a ostatný kameninový odpad
vrátane odvozu na skládku na základe objednávky/
Administratívne úkony súvisiace s evidenciou hrobových
a urnových miest, vystavenie nájomnej zmluvy

.

50,00€
Poplatok za
likvidáciu bude
účtovaný podľa
spracovanej
cenovej ponuky
3,00€

V Turčianskych Tepliciach 17.4.2019

Rastislav Froľo
konateľ

