Informácie o zákone č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o životnom prostredí
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Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže začať prevádzkovať pohrebnú službu až
vtedy, keď získal kladný posudok RÚVZ.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:
§ mať vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
vybavené chladiacim zariadením , ktoré je schopné dlhodobo udržať úložný
priestor pri teplote po 5 OC,
§ vlastniť aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,
§ Mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov.
Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa tohto zákona alebo prostredníctvom
prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
§ 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.
Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom
pohrebiska prístupný verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku a schváleným
najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktorý
obsahuje:
§ rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
§ povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné
na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
§ povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
§ povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania
zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je taká úprava potrebná,
§ čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
§ spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
§ dĺžku tlecej doby,
§ spôsob nakladania s odpadmi,
§ cenník služieb,
§ ak pohrebisko prevádzkuje obec prostredníctvom iného prevádzkovateľa
pohrebiska, informácie o tejto skutočnosti s uvedením mena, priezviska a miesta
podnikania, ak ide o fyzickú osobu, obchodného mena a sídla, ak ide o právnicku
osobu.
Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
§ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
§ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
§ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
§ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy 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,
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§ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
§ údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy.
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na
dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na
pohrebisku. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Výpoveď nájomnej zmluvy:
a) ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
na ďalšiu dobu,
b) ak sa pohrebisko zruší,
c) ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
Pohrebisko môže zrušiť len obec po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku. Po zrušení je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové
miesta na inom pohrebisku.
Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ
pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci.
Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované:
za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo
osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového
miesta sú splnené,
jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania
hrobového miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa
užívania hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska
nájomnú zmluvu,
tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby
oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale
nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania
hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto
osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,
päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby, ktoré
majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že
nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.
Ak obec ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na
pozemku vo vlastníctve cirkvi, je oprávnená prevádzkovať pohrebisko aj naďalej, ak
cirkev v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci
písomne neoznámi, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, ak cirkev svoju
požiadavku na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v ustanovenej lehote neuplatní,
môže tak urobiť najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
zákona.

