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Dodatok č. 1/2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na
území obce Krajné
o určení pochovávacích dní
Obec Krajné podľa § 12 Prevádzkového poriadku Pohrebiska na území obce Krajné
a podľa § 6 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov navrhuje obecnému zastupiteľstvu v Krajnom schváliť pochovávacie dni v obci
Krajné nasledovne:

pondelok – piatok od 13:00 hod. do 16:00 hod.
s účinnosťou od 1. augusta 2010
pričom budú splnené podmienky podľa § 6 citovaného zákona a § 12 menovaného
poriadku, to znamená, že ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia,
musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak
sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v
chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov
uvedených v § 8 ods. 3 písm. h), t.j. - ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len
do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0°C až 5°C,
ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania
presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do
mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako – 10°C.
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila
totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na
ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v
ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej
totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
Aby boli splnené vyššie uvedené podmienky v nutných prípadoch sa pohreb vykoná
i v sobotu alebo v nedeľu v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. za 50 % príplatok podľa
cenníka služieb pohrebiska v Krajnom.
Miesto pre pochovávanie je pohrebisko na území obce Krajné.
V Krajnom, dňa 25.6.2010
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

