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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby 

č. 01/2015 
o správe a prevádzke pohrebiska na území obce Dolné Saliby 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách podľa § 6 a §4 ods.3 písmeno f zákona SNR č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve a zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva všeobecne záväzné 

nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebiska za účelom vnútornej organizácie pohrebiska, 

ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých. 
 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

     Toto Všeobecne záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 

Dolné Saliby sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku na území obce Dolné Saliby, na 

prevádzkovateľa pohrebiska, na obstarávateľov pohrebov, na nájomcov hrobových miest, na 

poskytovateľov pohrebných služieb a na návštevníkov pohrebiska. 
 

Článok 2 

Základné údaje o pohrebisku 

➢ Zriaďovateľ:  Obec Dolné Saliby 

                                   IČO: 00305 910 

                                   DIČ: 2021153530 

                       Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce 

  

➢ Prevádzkovateľ: Obec Dolné Saliby 

                                        Adresa: Dolné Saliby č. 355 PSČ 925 02 

                                        Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce   

                                        Odborne spôsobilá osoba: Jarmila Szakszová 

                                        Kontakt: 031/7853189 
                                        

➢ Zamestnanci: - 1 administratívna pracovníčka  

                             - 1 pracovník údržby 

                             - 1 upratovačka 

 

➢ Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska: 

1. Objektová skladba:   

- Dom smútku - miestnosť pre poslednú rozlúčku 

- sklad upratovačiek a čistiacich pomôcok 

- príručný sklad 

- sociálna miestnosť- WC ženy, WC muži a predsieň s umývadlom 

- sklad náradia 

2. Cintorín: 

- plocha cintorína je 19 230 m2    

      - spôsob pochovávania - do hrobov, hrobiek 

      - zásobovanie vodou na polievanie – 10 výtokových stojanov                      

napojených na studňu  

      - verejný vodovod - pitná studnička 

      - smetné nádoby na odpad 
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      - kontajner na sklo – min. 1 ks 

      Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

3. Technické vybavenie domu smútku: 

- výstavný chladiaci katafalk – 1 miesto na chladenie 

      - chladiaca miestnosť  - kapacita 2 miesta 

      - napojenie na inžinierske siete: elektrina, voda 

      - bez vykurovania 

 

Článok 3 

Podmienky a zásady prevádzky pohrebiska 

Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku:            

➢ výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonávané obcou Dolné Saliby, resp. 

prostredníctvom pohrebnej služby zvolenej obstarávateľom pohrebu                  

➢ správu a údržbu pohrebiska, 

➢ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

➢ zabezpečenie údržby, čistoty a poriadku pohrebiska, 

➢ zabezpečenie prevádzky a údržby zariadení pohrebiska, 

➢ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

➢ uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom hrobového miesta 

➢ likvidácia odpadu z pohrebiska 

➢ vykonávanie exhumácie 

 

Článok 4 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

➢ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie 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. 

➢ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, 

sprístupniť ho verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku 

➢ viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať: 

• meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom 

mieste uložené, 

• dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením 

hrobového miesta a hĺbky pochovania, 

• záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu, 

• meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; 

názov obce ak je nájomca obec,   

• dátum uzavretia nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje a údaje 

o zmene nájomcu, 

• údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 

• údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

• údaje o zrušení pohrebiska, 
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• skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka, alebo 

pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob 

• údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 

ľudského plodu, 

➢ 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 namieste 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  

➢ starať sa o poriadok v dome smútku, 

➢ zodpovedať za funkčnosť zariadení v dome smútku a za ich bežnú údržbu, 

➢ zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína, 

➢ udržiavať zeleň, čistotu a údržbu chodníkov a prístupových ciest, 

➢ pravidelne vyvážať odpad z cintorína a zabezpečiť jeho likvidáciu v súlade so zákonom 

NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, 

➢ otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska  

 

Článok 5 

Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe  hrobového miesta 

Nájomca je povinný:  

➢ na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho okolie do vzdialenosti 

30 cm od hrobu, 

➢ oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobového miesta podľa § 17 ods. 4, písmeno a) zákona NR SR č. 131/2010 

Z. z. o pohrebníctve 

➢ zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je nájomca 

povinný odstrániť a odpad triediť podľa platných predpisov. 

 

Nájomca má právo: 

➢ vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len na základe písomného súhlasu 

prevádzkovateľa pohrebiska 

 

Nájomcom hrobového miesta je prísne zakázané vykonávať betonárske práce bez súhlasu 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

Článok 6 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

➢ Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. 
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➢ Zakázané je robiť hluk, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje 

a omamné prostriedky, vodiť psov a iné zvieratá, poškodzovať pomníky, zariadenia 

pohrebiska, objekty a zeleň. 

➢ Na pohrebisko je zakázané  vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných 

látok. 

➢ Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených, na 

pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad. 

➢ Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko 

opustiť. 

➢ Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko 

vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou 

zdravotne postihnutých občanov.  

➢ Dom smútku je verejnosti prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 

požiadavky i v inom po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

➢ Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas 

otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

 

Článok 7 

Pohrebisko prístupné 

➢ Pohrebisko je prístupné pre verejnosť nasledovne :  

o Od 1. apríla do 30. septembra: denne od 07.00 hod do 21.00 hod. 

o Od 1. októbra do 31. marca: denne od 08.00 hod do 17.00 hod. 

➢ Počas letných prázdnin (mesiace júl a august) otváracia doba sa zmení od 06.00 hod do 

21.00 hodiny.  

➢ Počas dní Pamiatky zosnulých, t.j. od 1. novembra do 3 novembra je pohrebisko otvorené 

do 21.00 hodiny. 

 

Článok 8 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

➢ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť každému prevádzkovateľovi pohrebnej 

služby vstup na pohrebisko a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého 

s obstarávateľom pohrebu. 

➢ Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. 

odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domu smútku obstarávateľovi pohrebu a tej 

pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt. 

➢ Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravený a povinný 

sa zdržať v styku z pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením vystupovaním 

zachovávať dôstojnosť celého pietneho aktu. 

➢ Pohrebné služby sú zodpovedné za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní 

svojej činnosti. 

➢ Pohrebné služby sú povinné dodržať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, svoju 

činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov. 

➢ Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať alebo 

obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania 

exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov alebo predĺžiť a to v prípade sviatkov 

zosnulých, vianočných sviatkov  a veľkej noci. 
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Článok 9 

Užívanie hrobového miesta 

➢ Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa 

preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska. 

➢ Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu 

iba prevádzkovateľ  pohrebiska. 

➢ Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľa pohrebiska prenecháva za nájomné  

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po 

uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

➢ Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť, pri uložení ľudských pozostatkov 

do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené pozostatky, je 

povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov. 

➢ Nájomné sa odvádza prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorým je obec Dolné Saliby. 

➢ Po úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 

dedičov viac, ten dedič, ktorý sa prihlási prvý. 

➢ Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, 

hrobky, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas 

prevádzkovateľa pohrebiska. 

 

Článok 10 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

➢ Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 

1) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na 

ďalšiu dobu, 

2) sa pohrebisko ruší 

3) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné na užívanie hrobového miesta. 

➢ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v článku 

10 odsek 1.) a 2.) musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na náklady 

prevádzkovateľa pohrebiska, t. j. obec Dolné Saliby preložiť ľudský ostatok vrátane 

príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

➢ Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 

zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom: 

•  keď sa má hrobové miesto zrušiť 

•  keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

➢ Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom 

na pohrebisku; prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť obrazovú dokumentáciu 

hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

➢ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v článku 

10, odsek 3.) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy 

nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do 

jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí 

výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe. 

➢ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v článku 10, 

odsek 3.) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom 

pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste 

s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po 

uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe. 
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Článok 11 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ostatkov, plán  hrobových miest 

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

➢ 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, prehĺbený hrob  musí mať hĺbku aspoň 

2,2 m, 

➢ 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. 
 

     Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá 

podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 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 vrchnou  rakvou bude najmenej 1 m. 

Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

• príkaz sudcu alebo prokurátora, 

• na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ 

pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak  bola obstarávateľom pohrebu. 

 

Žiadosť na exhumáciu žiadateľ musí podať prevádzkovateľovi  pohrebiska, na ktorom 

sú ľudských ostatky  uložené a musí obsahovať: 

➢ vyjadrenie RÚVZ, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby  

• list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 

• nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské 

ostatky uložené na inom pohrebisku 

• identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky 

prevezie. 

     Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

 

Článok 12 

Práce na pohrebisku 

➢ Vykonávať pochovávanie, betonárske práce, stavebné úpravy hrobových miest a jeho 

okolia, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné 

s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

➢ Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového 

miesta vykonať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. 

➢ Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, 

odstraňovať vybudované stavy a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. 

➢ V prípade výmeny náhrobných kameňov a príslušenstva hrobu je povinný stavebník 

zabezpečiť odvoz starých náhrobných kameňov a príslušenstva hrobu, prípadne iný 

stavebný materiál na vlastné náklady. 

 

Článok 13 

Stavebné úpravy hrobových miest 

➢ Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu: 

Jednohrob: 110 x 250 cm 

Dvojhrob:  210 x 250 cm 

Trojhrob:   310 x 250 cm 
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Detský hrob (dieťa do 10 rokov ): 87 x 160 cm. 

➢ Táto plošná výmera  obsahuje i plochu na vybudovanie obrubníka. 

➢ Uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm, 

➢ Základy musia byť založené do nezamŕzajúcej hĺbky. Základné murivo nesmie 

presahovať do pochovávanej plochy. 

➢ Zriadenie hrobiek s platňou sa môže uskutočniť len písomným povolením 

prevádzkovateľa pohrebiska bez nebezpečia vzniku úrazu osôb a škôd na okolitých 

hroboch. Po skončení prác je povinný stavebník  postarať sa o vyčistenie okolia a odvoz 

prebytočného materiálu mimo obvod cintorína. Uskladnenie stavebného materiálu na 

cintoríne je povolené len na vyhradenom mieste, ktoré určí prevádzkovateľ pohrebiska. 

➢ Pre uloženie urny sa prenajíma miesto v rozmeroch 110 x 250 cm.  

 

Článok 14 

Uloženie popola z tela mŕtveho 

➢ Prijať  popol z tela mŕtveho na uloženie je povinný správca pohrebiska, pokiaľ v obvode 

nie je urnové pohrebisko alebo ide o uloženie do hrobu prípadne do  náhrobku k inému 

rodinnému príslušníkovi. 

 

Článok 15 

Dĺžka tlecej doby 

➢ Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovanie. 

 

Článok 16 

Poskytované služby 

 

Cenník služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby 

Poplatok za prenájom hrobového miesta na pohrebisku a poplatok za pohrebné služby 

vykonávané obcou Dolné Saliby: 

➢ Prenájom za hrobové miesto je stanovený na dobu 10 rokov:  

    Nájom za 1 hrobové miesto :            10,00 €    

    Nájom za  2 hrobové miesta :           20,00 €   

    Nájom za 3 a viac hrobové miesto:  násobok  1 hrobového miesta 

    Nájom za detský hrob: 7,00 € 

➢ Obnova hrobového miesta na 10 rokov: 

      Obnova  1 hrobového miesta:   10,00 € 

      Obnova  2 hrobového miesta:   20,00 € 

      Obnova  3 a viac hrobového miesta    -  násobok  1 hrobového miesta 

      Obnova za detský hrob:  7,00 €  

➢ Prenájom domu smútku  a použitie chladiaceho zariadenia:         

      Prenájom domu smútku:                       4,00 € / deň 

     Za použite chladiaceho zariadenia:       4,00 €/  deň      

➢ Poplatok za hrobárske práce       80,00 /deň 

 

Všetky poplatky platí objednávateľ v hotovosti do pokladne Obecného úradu Dolné Saliby. 

Hrobárske práce obec poskytuje podľa svojich možností.  
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Článok 17 

Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia 

➢ Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, 

technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.  

➢ Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení.     Pri 

dekontaminácii povrchov sa zachováva  

• dvojfázový  postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia 

syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa 

pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami 

s dezinfekčným účinkom 

(používa sa pri plochách veľmi znečistených) 

• jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim 

a dezinfekčným účinkom (používa sa pri plochách , ktoré nie sú veľmi 

znečistené, doporučuje sa však vopred odstrániť hrubé nečistoty). 

    Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa              

doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky. 

➢ Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie: 

1. Musí sa vykonať správne mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických 

nečistôt) a pri dezinfekcii sa musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia 

dezinfekčného prostriedku. 

  Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva   

vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100%.  

2. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich 

účinnosť), čo najkratšiu dobu pred použitím.  

3. Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná 

doba pôsobenia (expozičný čas).  

 4.   Prípravky používané: 

• na mechanickú očistu:  napr. detergenty – Jar,  Pur, atď. 

                                                    tekuté prášky -  Cif, Ata, atď.    

                                                    čistiace prípravky -  Fixinela, Domestos, atď. 

• dezinfekciu: napr. SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.), Jodonal 

B (2,5%, 30 min), Forten (0,5%, 1 hod.), atď. 

• prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia – SAVO 

PRIM   (3%, 30 min.), 5P ( 2,5%, 2 hod.), 5P plus ( 1,5%, 45 min.), atď. 

4. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, 

udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia , vydezinfikujú a vysušia. 

➢ Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie: 

• prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu: po použití, a podľa  

potreby 

• chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa   

potreby 

       

Článok 17 

Zamestnanci 

➢ Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné: 

• plášť 

• pracovné rukavice 

• vhodný pracovný odev a obuv 

➢ Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor: 
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• súčasťou skladu upratovačky je šatňový kút, ktorý slúži na odkladanie civilného 

odevu 

➢ Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:  

• pravidelné umývanie rúk (tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom) 

• pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú 

prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom (Spitaderm konc.,  Septoderm – 

konc.) 

• v objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej 

pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy. Priestory  domu 

smútku sa kontrolujú pred uskutočnením obradu. 

 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

➢ Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ: Obec Dolné Saliby. 

➢ Pri prevádzke pohrebiska prevádzkovateľ postupuje v súlade so zákonom  NR SR č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

➢ Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ súhlas obecného 

zastupiteľstvo obce. 

 

Príloha: Plán hrobových miest – výstup z programu Win CITY Cintorín 

 

 

Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolných Salibách dňa 16.03.2015 

ako uznesenie číslo 36/2015 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2015. 

 

v Dolných Salibách,  dňa: 16.03.2015        
 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ľudovít Kovács  

                                                                                              starosta obce 
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Cenník služieb 
 

 Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska obce Dolné Saliby: 

 

 

1.  Nájom za hrobové miesto je stanovený na dobu 10 rokov:  

• Nájom za 1 hrobové miesto:            10,00 €    

• Nájom za 2 hrobové miesta:            20,00 €   

• Nájom za 3 a viac hrobové miesto:  násobok 1 hrobového miesta 

• Nájom za detský hrob:   7,00 € 

 

2. Obnova hrobového miesta na 10 rokov: 

 

• Obnova 1 hrobového miesta:   10,00 € 

• Obnova 2 hrobového miesta:   20,00 € 

• Obnova 3 a viac hrobového miesta:  násobok 1 hrobového miesta 

• Obnova za detský hrob:  7,00 € 

 

3. Prenájom domu smútku  a použitie chladiaceho zariadenia:         

• Prenájom domu smútku:                  4,00 € / deň 

• Za použite chladiaceho zariadenia:   4,00 €/  deň      

 

 

 

 

 

   

         Ing. Ľudovít Kovács 

                                                                                                       starosta obce 

                                                                                                             

 

 

 

 
 


