Obec Krajné
......................................................................................................................................................
916 16 Krajné č. 52
IČO - 00 311 715
V Krajnom, 26.05.2020

Prevádzkový poriadok
Pohrebnej služby obce Krajné

Za Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Schvaľujem :

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obce Krajné (ďalej len „prevádzkový poriadok
pohrebnej služby“) je vypracovaný v zmysle § 9 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Vzťahuje sa na činnosť Obce Krajné, 916 16
Krajné č. 52, IČO - 00 311 715 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Čl. 1
Rozsah poskytovaných služieb
Prevádzkovateľ prevádzkuje pohrebnú službu v obci Krajné na základe živnostenského
listu č. Žo-2004/00315/2/J, č. Živnostenského registra 321-3933 zo dňa 18. 3. 2004 (viď.
príloha) so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:
 počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,
 úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
 prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a prepravu potrateného ľudského
plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu – prevádzkovateľ vykonáva miestnu
prepravu sám, prepravu mimo obce Krajné vykonáva na základe zmluvy o spolupráci
s pohrebnou službou prostredníctvom pohrebnej služby Eckert s.r.o. so sídlom
Myjava, Moravská 632/10, ktorej jednou z činností zahrnutých v zmluve je aj
preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov (viď. príloha), taktiež v prípade
potreby prostredníctvom aj inej pohrebnej služby na základe objednávky,
 miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie,
 predaj rakiev a smútočných potrieb – prevádzkovateľ ho vykonáva na základe
nájomnej zmluvy prostredníctvom nájomcu,
 zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,
 poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.
Čl. 2
Postup pri prijímaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a postup pri prijímaní
potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
1. Prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:
 listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo
 pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo
ostatkov.
2. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ
prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.
3. Prevádzkovateľ prevezme potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod
najneskôr do 14 dní od podania písomnej žiadosti rodiča
 od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
 z pracoviska úradu pre dohľad
spolu s vypísanou žiadosťou rodiča o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne
odňatého ľudského plodu.

Čl. 3
Postup pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
vrátane prepravy
1.

Prevádzkovateľ používa na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
drevené konečné rakvy. Tieto sú uložené spolu s vencami v priestoroch nájomcu
zabezpečujúceho predaj rakiev a smútočných potrieb pri areáli obecných služieb.
2. Prevádzkovateľ má k dispozícii 1 transportnú rakvu a 1 transportný vak, ktoré sú uložené
v dome smútku v Krajnom.
3. V prípade, že nebohý zomrie doma, spravidla úpravu mŕtveho tela pred vložením do rakvy
si zabezpečuje rodina alebo príbuzní zomrelého. V prípade, že tak oni neurobia, túto
činnosť na požiadanie vykonajú určení zamestnanci prevádzkovateľa alebo osoby, s
ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvný vzťah na vykonanie niektorých činností v rámci
prevádzkovania pohrebnej služby.
4. V prípade, že nebohý zomrie v nemocnici, dome opatrovateľskej služby a pod., túto
činnosť vykonáva prevádzkovateľ, ktorý zabezpečuje prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov.
5. Vyhradený priestor na konečnú úpravu ľudských pozostatkov v rakve je v objekte Domu
smútku v Krajnom. Objekt je vo vlastníctva prevádzkovateľa. Pozemok na ktorom stojí, je
dlhodobo prenajatý prevádzkovateľovi Evanjelickou cirkvou.
6. Po prevzatí ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov postupuje prevádzkovateľ
podľa pokynov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí,
pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo pokynov Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
7. Manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vykonávajú len zamestnanci
pohrebnej služby.
8. Do priestorov v dome smútku, kde je umiestnené chladiace zariadenie majú pozostalí vstup
zakázaný. Do týchto priestorov majú vstup povolený len zamestnanci poverenej pohrebnej
služby.
9. Prevádzkovateľ vykonáva iba miestnu prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov vlastným vozidlom MERCEDES-BENZ E250D s úpravou pre vozenie rakiev.
Mimo obce Krajné vykonáva prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
pohrebníctvo Eckert s.r.o., Myjava na základe zmluvy o spolupráci s pohrebnou službou
medzi obcou Krajné a pohrebníctvom Eckert s.r.o. so sídlom v Myjave; prevádzkovateľ v
prípade potreby vykonávaná takúto prepravu prostredníctvom aj inej poverenej pohrebnej
služby na základe objednávky. Obstarávateľ pohrebu si môže objednať prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov aj u inej pohrebnej služby samostatne.
10. Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktorých úmrtie nie je doložené úplne
vypísaným dokladom je zakázaná.
Čl. 4
Spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami a spôsob vedenia evidencie o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo
predčasne odňatého plodu
Prevádzkovateľ vykonáva zákonom stanovenú evidenciu v dvoch knihách :
a) Evidencia o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami uložených v
Dome smútku Krajné je uložená na Obecnom úrade v Krajnom, v kancelárii matrikárky obce,
ktorá vedie i evidenciu prevádzkovania pohrebiska. Matrikárka zapisuje do tejto evidencie

údaje:







meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné
číslo, ak bolo pridelené,
dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
dátum a hodinu odovzdania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na
pohrebisko, do krematória alebo inej pohrebnej službe
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.

b) Evidencia o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu je uložená v kancelárii matrikárky obce. Matrikárka obce je povinná zapísať do tejto
evidencie meno a priezvisko matky.
K účelu evidencie je v kancelárii matrikárky obce vedená aj pomocná písomná
dokumentácia.
Čl. 5
Používanie chladiaceho zariadenia
Prevádzkovateľ má k dispozícii v márnici Domu smútku v Krajnom chladiace
zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov do času pochovania, ktoré zabezpečuje
zákonom predpísané trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0oC až 5oC. Typové označenie
chladiaceho zariadenia je AF - 77.
Toto zariadenie zabezpečuje len chladenie, nie je schopné zmraziť ľudské pozostatky
na teplotu nižšiu ako - 10 oC. Preto je používané na ukladanie ľudských pozostatkov na dobu
maximálne 14 dní od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
do pochovania. Na kontrolu predpísanej teploty je v priestore pre rakvy umiestnený teplomer.
V chladiacom zariadení je priestor pre dve rakvy.
Prevádzkovateľ z vyššie uvedených dôvodov neposkytuje služby, ktoré by vyžadovali
zmrazenie uložených ľudských pozostatkov. Túto činnosť v prípade potreby zabezpečuje
prevádzkovateľ prostredníctvom Pohrebnej služby KVARS, Radlinského 12, 921 01 Piešťany
(tel. 0907 520813 alebo 0908 528501) na základe objednávky služby.
Čl. 6
Postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov,
chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok
Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ vykonáva iba miestnu prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov vlastným vozidlom MERCEDES-BENZ E250D
s úpravou pre vozenie rakiev, je toto vozidlo čistené a dezinfikované podľa potreby, ktorá
závisí od miery znečistenia, spravidla po každej piatej preprave. Čistenie sa vykonáva
bežnými čistiacimi prostriedkami podľa návodu na použitie a dezinfekcia sa vykonáva
prostriedkom SAVO PRIM s vôňou s obsahom 3 % chlóru. V prípade, že bola vykonávaná
preprava mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, čistenie a
dezinfekcia ložného priestoru vozidla sa vykonáva vždy po vykonaní prepravy.
Upratovanie a umývanie prevádzky a zariadení na osobnú hygienu Domu smútku
v Krajnom sa vykonáva pred a po každom pohrebe bežnými čistiacimi prostriedkami podľa
návodu na použitie. Po pohrebe sa okrem toho vykonáva dezinfekcia, na ktorú sa používa

prostriedok SAVO PRIM s vôňou s obsahom 3 % chlóru.
Pri manipulácii s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami používajú zamestnanci
pohrebnej služby osobné ochranné pracovné prostriedky. Po skončení prác s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami sú všetky osoby vykonávajúce tieto práce v rámci
prevádzkovania pohrebnej služby povinné vykonať osobnú hygienu, spočívajúcu minimálne v
umytí rúk mydlom alebo solvínou a ošetrení ochranným krémom (napr. INDULÓNA).
Dom smútku v Krajnom má k dispozícii zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody
v miestnostiach predsienky WC pre ženy i pre mužov (pri umývadle).
Čl. 7
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Prevádzkovateľ vykonáva opatrenia stanovené NV SR č. 391/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a NV SR č.
392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov.
Ako osobné ochranné pracovné prostriedky sa používa pracovný odev, gumené
rukavice pri umývaní a dezinfekcii, kožené rukavice, kožená pracovná obuv alebo gumené
čižmy pri kopaní hrobu a zasýpaní hrobu. Vo vozidle na prepravu mŕtveho a v dome smútku
sú pre prípad potreby k dispozícii pracovníkom jednorazové ochranné rukavice.
Čl. 8
Dostupnosť
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby je vyvesený na úradnej tabuli na pohrebisku
v Krajnom, na internetovej stránke obce Krajné www.krajne.sk a založený je i pri ostatnej
dokumentácií v kancelárii matrikárky obce.
Čl. 9
Zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku pohrebnej služby
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby je možné meniť a dopĺňať so súhlasom
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.
Čl. 10
Účinnosť
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby nadobúda
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

účinnosť

dňom

schválenia

V Krajnom, dňa 26.05.2020.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce Krajné

