Obecné služby Vrbovce, s.r.o., 906 06 Vrbovce 42

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBNEJ SLUŽBY
v obci Vrbovce, vypracovaný v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve

Schválil :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne ...................
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Identifikačné údaje :
Prevádzkovateľ:
IČO :
DIČ :
Zapísaný :

OBECNÉ SLUŽBY VRBOVCE s.r.o.
906 06 Vrbovce 42
36 333 891
2021813992
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel SRO, vložka č.
14460/R (ďalej len „prevádzkovateľ“ )

Čl. 1.
Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby upravuje práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Vydáva sa za účelom vzdania piety a úcty voči zosnulým pri prevádzkovaní
pohrebnej služby Obecnými službami Vrbovce, s.r.o.
Prevádzkovateľ zabezpečuje pohrebné služby na pohrebisku, ktoré sa nachádza
v katastrálnom území obce Vrbovce, v prípade konkrétnych požiadaviek občanov a iných
obcí i na pohrebiskách v okolitých obciach.
Čl. 2
Rozsah poskytovaných služieb
Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou .
Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa :
- počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,
- úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
- prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
- miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie,
- predaj rakiev a smútočných potrieb,
- zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,
- poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby má k dispozícii chladiarenské zariadenie na ukladanie
ľudských pozostatkov umiestnené v Dome smútku, ktorý sa nachádza v areály pohrebiska
v obci Vrbovce a užíva ho na základe nájomnej zmluvy s vyhradeným priestorom na úpravu
ľudských pozostatkov a príslušenstvom, vozidlo na miestnu prepravu ľudských pozostatkov
a ostatkov.
Čl. 3
Postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Prevádzkovateľ pohrebnej služby :
a/ prevezme bez zbytočného odkladu na požiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské pozostatky,
ak je úmrtie doložené
1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo
2. pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov,
b/ prevezme bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho tela, alebo na výzvu Policajného zboru,
c/ prevezme potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe požiadania
obstarávateľa pohrebu.
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Čl. 4
Postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
vrátane prepravy
Prevádzkovateľ pohrebnej služby postupuje po prevzatí ľudských pozostatkov podľa údajov
uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí podľa pokynov orgánov
činných v trestnom konaní alebo podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Prepravu zosnulého do Domu smútku zabezpečuje iná pohrebná služba, ktorú obstarávateľ
požiada o prepravu a ktorá disponuje vozidlom na tento účel vyrobeným alebo upraveným.
V dome smútku pracovníci pohrebnej služby po prevzatí príslušnej dokumentácie zosnulého
upravia, preložia do konečnej rakvy, ak v takejto nebol privezený a do obradu uložia
v chladiarenskom zariadení. Do evidencie sa zapíše evidenčné číslo vozidla, ktoré priviezlo
ľudské pozostatky, čas prevzatia, meno vodiča, meno zosnulého. Po príchode pozostalých sa
dohodne termín obradu.
Ak je do Domu smútku privezený zosnulý nakazený v čase úmrtia pravými kiahňami,
antraxom (slezinovou sneťou), cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými
vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“), musia sa
uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou. Rakva sa
už neotvára.
Prevádzkovateľ pohrebných služieb :
- uloží ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí
trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0o C do 5o C; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav
ľudských pozostatkov uloží ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie
teploty nižšej ako –10o C,
- pochová ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa požiadavky podľa §
19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.,
- ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, pochová do 96 hodín od
úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia,
- ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, pochová do 14 dní od úmrtia
okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona 131/2010 Z.z.
Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané :
a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky osoby
alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou
chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou
chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
b) vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri
dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,
c) vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich pochovaním v
rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,
d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované
rádioaktívnymi látkami, v rozpore s požiadavkami na radiačnú ochranu podľa osobitného
predpisu,
e) spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,
f) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
Ľudské pozostatky pri miestnej preprave na miesto konania pohrebu alebo na vystavenie
sú upravené, oblečené a uložené do konečnej rakvy. V odôvodnených prípadoch sa ľudské
pozostatky ukladajú do transportnej rakvy alebo do transportného vaku.
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Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný pri styku s pozostalými zdržať sa necitlivého
správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských
spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
Čl. 5
Spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami a spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo
predčasne odňatého ľudského plodu
Prevádzkovateľ vedie písomnú evidenciu o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami
a ľudskými ostatkami, ktorá obsahuje :
- meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo,
ak bolo pridelené,
- dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
- dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisko alebo
do krematória,
- doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali,
- dátum a hodinu uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia,
- evidenčné číslo vozidla, ktoré ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravilo.
Pri pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odobratého ľudského plodu sa
postupuje podľa možnosti obdobne ako pri pochovávaní ľudských pozostatkov alebo
ostatkov, okrem toho sa eviduje meno a priezvisko matky. Plod je uložený do najmenšej –
detskej rakvy.
Čl.6
Postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidla, pracovných a prevádzkových priestorov,
chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok
Prevádzkovateľ pohrebnej služby zabezpečuje poriadok, čistotu a dezinfekciu všetkých
priestorov pohrebnej služby a riadne vetranie smútočnej siene. Po každom obrade sa prevádza
zametanie a vlhká mechanická očista smútočných siení a WC. Priestor chladiarenského
zariadenia sa dezinfikuje po každom vyskladnení ľudských pozostatkov alebo ostatkov
z priestorov chladiarenského zariadenia. Priestor vozidla na miestnu prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov sa dezinfikuje po každej preprave mŕtveho. Roztoky na
dezinfekciu sa pripravujú vždy čerstvé, presne podľa návodu výrobcu, aby roztok spĺňal účel,
na ktorý sa využíva.
Pracovníci pohrebnej služby pri manipulácii z ľudskými pozostatkami alebo ostatkami aj pri
upratovaní používajú jednorazové gumené rukavice. Okrem toho sú pracovníci vybavení
rúškami a gumenými zásterami. Čistiace prostriedky sú uložené v príručnom sklade. Za
čistotu a poriadok prevádzkových priestorov je zodpovedný vedúci pohrebnej služby.
Čl. 7
Iné činnosti súvisiace s pohrebom
Prevádzkovateľ pohrebnej služby zabezpečuje predaj rakiev a smútočných potrieb /výbava
rakvy, kríž, vence, kytice, písanie na stuhy a pod./. Prípravu pohrebu a jeho priebeh majú na
starosti zamestnanci Obecných služieb Vrbovce s.r.o., ktorí s objednávateľom dojednajú
priebeh rozlúčky, druh obradu, asistujú pri celom priebehu obradu.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Ďalšie podrobnosti o pohrebnej službe, ktoré neupravuje toto všeobecne záväzné nariadenie,
upravuje zákon č.131/2010 Z.z o pohrebníctve.
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Čl. 9
Zrušovacie ustanovenia
Týmto Prevádzkovým poriadkom pohrebnej služby sa ruší Prevádzkový poriadok, ktorý bol
schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vrbovciach dňa 28.9.2007 uznesením č. 6/L/2007.
Čl. 10
Účinnosť
Tento Prevádzkový poriadok pohrebných služieb Obecných služieb Vrbovce s.r.o. bol vzatý
na vedomie Obecným zastupiteľstvom Vrbovce dňa …………… a nadobúda účinnosť dňa
…………….. . Prevádzkový poriadok je umiestnený a verejnosti prístupný v priestoroch
domu smútku a u prevádzkovateľa pohrebných služieb.
Vo Vrbovciach dňa 15.8.2011

Anna Horňáková
konateľ s.r.o.
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