PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBNÝCH SLUŽIEB
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou. Pohrebné služby obce Čachtice
vykonávajú svoju činnosť na základe koncesnej listiny vydanej Obvodným úradom
v Novom Meste nad Váhom, odbor živnostenského podnikania pod evidenčným
číslom OŽP – L/2006/02380-2/CR1, zapísanej v živnostenskom registri pod číslom
304-3033.
2) Tieto činnosti sa riadia podľa zákona č. 131/2010 o pohrebníctve , Prevádzkového
poriadku pohrebnej služby schváleného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Trenčíne.
Článok 2
Identifikačné údaje
Prevádzkovateľ: Obec Čachtice
Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO:
00311464
DIČ:
2021091391
Zapísaný:
Živnostenský register Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
č. 304-3033
Článok 3
Rozsah poskytovaných služieb
Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa
1) predaj rakiev a smútočných potrieb
2) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy
3) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
4) počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky
5) Miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie
6) Zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu
7) 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 areáli pohrebiska
v obci Čachtice, s vyhradeným priestorom na úpravu ľudských pozostatkov a príslušenstvom,
vozidlo na miestnu prepravu ľudských pozostatkov a ostatkov.

Článok 4
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.
Článok 5
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.
Ak 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.
- zabezpečuje prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa §6,
- má k dispozícii aspoň dva transportné vaky,
- poskytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré používajú pri
manipulácii s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami,
- vykonáva dezinfekciu vozidla, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich
zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,
- má umiestnený cenník pohrebných služieb v presklenej vitríne pri cintoríne a v priestoroch
Domu smútku
1)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.
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.
2) Zakázané je ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom
zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, v zariadení sociálnych služieb
s celoročným pobytom, na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho
lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v ich areáloch.
Článok 6
Úprava rakvy, ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1) Ľudské pozostatky, exhumované a nezotleté ľudské ostatky musia byť uložené
v samostatnej rakve, ktorá :
- pre pochovávanie do zeme a pre kremáciu musí byť vyhotovená z dreva
- musí byť utesnená a nepriepustná

- pre kremáciu nesmie mať ozdoby z nespáliteľných hmôt
2) V kovovej vložke, nepriepustne zatavenej cínom, uloženej v rakve musia byť
umiestnené ľudské pozostatky zomrelého na nebezpečnú chorobu, alebo telo
v rozklade, neúplne zotleté exhumované ostatky a ľudské pozostatky prepravované na
veľkú vzdialenosť (napr. zo zahraničia).
3) Úprava ľudských pozostatkov spočíva v oblečení, očesaní, oholení a v kozmetickej
úprave mŕtveho ľudského tela a následnom uložení do konečnej rakvy. Pri všetkých
týchto činnostiach sa musia používať osobné ochranné prostriedky - jednorázové
gumené rukavice a odev.
4) Pracovník, ktorý manipuluje s ľudskými pozostatkami, ktoré boli v čase úmrtia
nakazené nebezpečnou chorobou, musí mať na sebe ochranný odev, ochranné
rukavice a ochranné rúško. Po ukončení manipulácie sa musia ochranné pomôcky
uložiť do nepriepustných obalov k tomuto určených a takto zabezpečené sú
likvidované ako nebezpečný odpad spálením.

Článok 7
Technické vybavenie pohrebných služieb
K výkonu pohrebných služieb obec Čachtice používa:
- Dom smútku na ulici J. Urbanovského, ktorom sa nachádza obradná miestnosť,
chladiace zariadenie, vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov
s príslušenstvom, šatňa, zvuková réžia, sociálne zariadenie a technická miestnosť na
odkladanie pracovného náradia pre hrobárov
- Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sú ukladané do chladiaceho boxu ELCHO-2500
výr.č. 18-08, rok výroby 2005, výr.č. KCHJ č.1: 2190055, výr.č. KCHJ č.2:
2294AA47, ktoré je uložené v dome smútku v obci Čachtice a zodpovedá
požiadavkám uvedeným v zákone č. 470/2005 v § 8 ods. 3 písm.h),
- Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sú prepravované v motorovom vozidle Mercedes
Benz Vito rok výroby 1998. Na vozidle bola vykonaná povolená prestavba
chladiaceho zariadenia na základe Osvedčenia o tech. spôsobilosti vydaného MDPT
SR č. 1897. Vozidlo je upravené pre účely pohrebnej služby,

Článok 8
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1) Obec Čachtice ako prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný zabezpečiť, aby
ľudské pozostatky pri preprave na miesto konania pohrebu alebo vystavenia boli
oblečené a uložené do konečnej rakvy. V odôvodnených prípadoch sa môžu ľudské
pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy alebo do transportného vaku. Označenie
konečnej rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí zodpovedať listu
o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby nemohlo
dôjsť k zámene ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
2) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú prepravované po pozemných
komunikáciách len vo vozidle vybavenom chladiacim zariadením, ktoré je určené len

3)

4)

5)

6)

7)

na tento účel (viď priložené osvedčenie o evidencii vozidla). Priestor určený pre
posádku vozidla je oddelený od priestoru určeného na prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov utesnenou prepážkou.
Ložný priestor vozidla je vybavený osvetlením a úchytkami potrebnými na upevnenie
rakvy alebo transportného vaku, jednorazovými gumenými rukavicami
a dezinfekčným prostriedkom. Steny a dno ložného priestoru vozidla sú ľahko
umývateľné a dezinfikovateľné. Priestor vozidla je dezinfikovaný po každej preprave
mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.
Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov je vybavené
chladiacim zariadením a je schopné dlhodobo udržať úložný priestor pri teplote pod
8°C.
Preprava ľudských pozostatkov mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený
nebezpečnou chorobou, sa vykonáva vo vzduchotesne uzatvorenej konečnej rakve po
predchádzajúcom povolení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa
vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vykonáva
spôsobom upraveným touto zmluvou.
Ak sa preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov uskutočňuje z územia
štátu, ktorý nie je viazaný rovnakou zmluvou ako Slovenská republika, na prevoz na
územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky je potrebný pas
pre mŕtvolu príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej
republiky: pas pre mŕtvolu sa vydá, ak sú splnené všetky požiadavky platné v štáte,
z ktorého sa preprava uskutočňuje a ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú
uložené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná.

Článok 9
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.

Článok 10
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.
Režim údržby čistoty a dezinfekcie:
Upratovanie, umývanie a dezinfekcia vozidla určeného na prepravu ľudských pozostatkov:
- Po každom prevoze zosnulého sa prevedie umývanie úložného priestoru s následnou
aplikáciou dezinfekčného prostriedku na báze chlóru,
- po každej preprave mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou
sa prevedie umývanie úložného priestoru s následnou aplikáciou dezinfekčného
prostriedku. Chladiace zariadenie sa čistí dezinfekčným prostriedkom v koncentrácii
chlornan sodný menej ako 5% a ostatné priestory čistiacim prostriedkom neiónové
povrchové aktívne látky, bieliaci prostriedok na báze chlóru 46g/kg, mydlá, parfum
a 5-15% anióntové povrchové aktívne látky, 5% neiónové povrchové aktívne látky,
phenoxyethanol, parfémy
- dezinfekcia úložného priestoru a jeho príslušenstva sa prevedie zásadne na vlhko
s použitím dezinfekčných prostriedkov so širokým spektrom účinku
- každá dezinfekcia sa zaznamenáva v knihe dezinfekcie pohrebného vozidla. V knihe
sa uvedie dátum dezinfekcie, čas expozície, použitý dezinfekčný roztok a jeho
koncentrácia
Upratovanie, umývanie a dezinfekcia chladiaceho zariadenia a Domu smútku:
- po každom obrade sa prevedie umývanie chladiaceho zariadenia s následnou
aplikáciou dezinfekčného prostriedku
- po každom uložení mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou
sa prevedie umývanie chladiaceho zariadenia
Po každom obrade sa prevádza zametanie a vlhká mechanická očista smútočných siení
a WC.
- každá prevedená dezinfekcia je zaznamenaná v knihe dezinfekcie Domu smútku.
V knihe sa uvedie dátum dezinfekcie, čas expozície, použitý dezinfekčný prostriedok
a jeho koncentrácia.

Príloha 1

CENNÍK POHREBNEJ SLUŽBY
Preprava zomrelých
0,80 € / km
Čakacia doba vozidla
1,54 € /1/4 hod.
Pohrebné služby spojené s pohrebom
28,00 €
Pohrebné služby spojené s pohrebom v inej obci 14,00 €
Pohrebné služby spojené len s prevozom
11,00 €
Prítomnosť pomocníka pri prevoze
0,91 € /1/4 hod.
Úprava zomrelého a uloženie do rakvy
7,00 €
Parte
0,20 €
Použitie chladiaceho zariadenia
5,00 € /za začatý deň
Cenník tovaru:
Rakva
Kríž drevený na rakvu
Kríž drevený do zeme
Písmená na kríž
Smútočný veniec
Smútočná kytica
Smútočná stuha
Smútočná svieca
Tylová prikrývka

od 113,00 €
od 5,90 €
od 11,80 €
od 0,12 €
od 12,50 €
od 5,00 €
od 0,30 €
od 1,50 €
od 9,00 €

