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Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Tento  prevádzkový  poriadok  určuje  základné  hygienické  a epidemiologické  zásady 
a opatrenia,  ktoré  je  potrebné  dodržiavať  z hľadiska  ochrany  zdravia  obyvateľov  pri  poskytovaní 
pohrebných služieb podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Článok 2
Druh poskytovania pohrebných služieb

 Popis druhu poskytovaných služieb

Obec Kobeliarovo zabezpečuje tieto činnosti súvisiace s pohrebom :

 Prevzatie ľudských pozostatkov uložených v konečnej  rakve a upravených na vykonanie pohrebu 
od príbuzných, alebo od poskytovateľov pohrebných služieb zabezpečujúcich prepravu v zmysle 
zákona o pohrebníctve do chladiaceho zariadenia v dome smútku.

 Obliekanie,  ukladanie  do  rakvy,  ani  iná  úprava  a manipulácia  s ľudskými  pozostatkami  sa 
nevykonáva.

 Ľudské pozostatky, alebo ľudské ostatky sa do času pochovania ukladajú v konečnej rakve do 
chladiaceho boxu v dome smútku.

 Príprava obradnej miestnosti pred pohrebom
 Vystavenie  ľudských  pozostatkov  na  katafalk  v dome  smútku  pred  pohrebom.  Vystavenie 

ľudských pozostatkov pri modlení, večer, deň pred dňom pohrebu v samostatnej miestnosti domu 
smútku. V prípade úmrtia na infekčné ochorenie sa truhla s ľudskými pozostatkami neotvára.

 Zabezpečenie ozvučenia domu smútku a cintorína pri smútočnom obrade.
 Vedenie evidencie o ľudských pozostatkoch alebo ľudských ostatkoch.
 Zabezpečenie  údržby,  čistoty  a dezinfekcie  domu smútku – chladiaceho boxu,  obradnej  siene 

a príslušných zariadení, vrátane úpravy okolia domu smútku
 Výkop hrobu zabezpečujú príbuzní v spolupráci s pohrebnou službou, ktorá vykonáva výkop, resp. 

zhotoviteľom hrobky.

 Počet pracovníkov

Pohrebné služby sa zabezpečujú prostredníctvom pracovníka obce ,  ktorý vykonáva práce na 
základe dohody o vykonaní práce. Poverený pracovník obce zabezpečuje: 

• prevzatie ľudských pozostatkov a uloženie do chladiaceho boxu. 
• starostlivosť o čistotu a dezinfekciu chladiaceho zariadenia a všetkých priestorov domu 

smútku pred konaním pohrebu i po pohrebe 
• ozvučenie pri posedení, ozvučenie počas konania pohrebu
• súčinnosť pri ukladaní vencov a kvetov k hrobu zosnulého
• vedenie  evidencií  o čistení  a dezinfekcii  chladiaceho  zariadenia  a všetkých  priestorov 

domu smútku
• vedenie evidencie zomrelých v obci Kobeliarovo v zmysle zákona o pohrebníctve
• ostatné činnosti vyplývajúce z požiadaviek organizátora pohrebu

Pri výkone prác je kladený dôraz na dodržiavanie hygienických,   zdravotných a bezpečnostných 
zásad a použitie bežných osobných ochranných prostriedkov.

 Časový priebeh poskytovaných služieb

Po  prevzatí  ľudských  pozostatkov  uložených  v konečnej  rakve  a upravených  na  vykonanie 
pohrebu od príbuzných, resp. od poskytovateľov pohrebných služieb zabezpečujúcich prepravu, 
sú tieto uložené v chladiacom boxe až po vykonanie smútočného obradu a následného pohrebu.
1 hodinu pred smútočným obradom sa konečná rakva - uzatvorená,  uloží na katafalk v obradnej 
sieni. Vyloženie rakvy z chladiaceho boxu zabezpečia príbuzní vlastnými silami . 
V prípade úmrtia na infekčné ochorenie sa truhla s ľudskými pozostatkami zásadne neotvára.



Smútočný obrad v dome smútku trvá približne 30 až 40 minút. Po ukončení smútočného obradu 
sa rakva uloží do hrobu, resp. hrobky, v prípade kremácie sa rakva prostredníctvom pohrebných 
služieb prevezie do krematória.

Článok 3
Podmienky prevádzky

 Popis priestorov

Dom smútku v obci Kobeliarovo pozostáva z nasledovných miestností :

♦ Obradná miestnosť s katafalkom  /podlaha: prírodný kameň/
♦ Kondolenčná miestnosť / podlaha : prírodný kameň/
♦ Prípravná miestnosť pre osoby zabezpečujúce pohreb - kňaz, zvukár, člen ZPOZ, 
starosta, iný pracovník obecného úradu / umývateľná podlaha – keramická dlažba, umývadlo 
s teplou vodou/
♦ Chladiaci box /podlaha prírodný kameň/
♦ Miestnosť pre správcu domu smútku /podlaha keramická dlažba/
♦ Sklad upratovacieho náradia a čistiacich prostriedkov /podlaha keramická dlažba/
♦ Sociálne miestnosti /vchod zvonka / - osobitné pre mužov a ženy /podlaha keramická 
dlažba/

Dom  smútku  je  napojený  na  vlastný  vodovod  s pitnou  vodou,  ktorej  kvalita  je  pravidelne 
kontrolovaná prostredníctvom Ekologických laboratórií Spišská Nová Ves.

Odkanalizovanie je zabezpečené do žumpy pri dome smútku. Čistenie žumpy je zabezpečené 
prostredníctvom vodárenskej spoločnosti v Rožňave podľa potreby.

Denné osvetlenie je zabezpečené presklenými vchodovými dverami a oknami, umelé osvetlenie je 
elektrické.

Vetranie je prirodzené, otvárateľnými oknami, príp. dverami.

V dome  smútku  je  zariadenie  na  osobnú  hygienu,  t.j.  WC  /oddelené   pre  mužov  a  ženy/ 
s umývadlom so studenou vodou. 

Skladovacie   priestory  sú  v  sklade  náradia,  kde  sa  uskladňujú  pomôcky  a príslušenstvo  pri 
výkone smútočného obradu.

 Upratovanie a dezinfekcia priestorov domu smútku :

♦ Pred smútočným obradom sa vykonáva  suché upratovanie  /vysávanie,  zametanie/ 
všetkých priestorov domu smútku .
♦ Po  každom  smútočnom  obrade  sa  vykonáva  striedavo  upratovanie  všetkých 
priestorov  domu smútku  čistiacimi  prostriedkami  saponátovými  /Cif,  Domestos,  Ajax,  Jar/ 
a dezinfekčnými prípravkami /Savo, Clorox/.
♦ Maľovanie priestorov domu smútku sa vykonáva podľa potreby,  najmenej  1x za 3 
roky.
♦ Veľké upratovanie vrátane umývania okien sa vykonáva 2x ročne /spravidla na jar 
a na jeseň/
♦ Upratovanie  pred  obradmi  a po  smútočných  obradoch  vykonáva  správca  domu 
smútku.
♦ Veľké upratovanie vykonáva správca domu smútku v spolupráci s pracovníkmi obce.



 Chladiace zariadenie

Na  dočasné  uloženie  ľudských  pozostatkov  od  doby  uloženia  do  hrobu  sa  využíva  vlastný 
chladiaci box, ktorý je v dome smútku. V chladiacom boxe je možné uložiť maximálne 2 truhly. 
V chladiacom boxe je zabezpečená teplota v rozmedzí od 0 do 5 stupňov celzia, ktorá je meraná 
osadeným teplomerom na vonkajšej stene chladiaceho zariadenia.
V prípade dlhodobého uloženia ostatkov /viac ako 14 dní od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal  
prehliadku mŕtveho/, kde sa vyžaduje mraziace zariadenie, toto obec zabezpečí prostredníctvom 
pohrebných služieb v Rožňave.
Upratovanie  a dezinfekcia  chladiaceho  boxu  sa  vykonáva  po  každom  smútočnom  obrade 
striedavo  upratovanie  čistiacimi  prostriedkami  saponátovými  /Cif,  Domestos,  Ajax,  Jar/ 
a dezinfekčným prípravkom /Savo, Clorox/.

O čistení  a dezinfekcií  priestorov domu smútku a chladiaceho zariadenia  je  vedená evidencia, 
ktorá je k nahliadnutiu v dome smútku.
Za vedenie evidencie je zodpovedný správca domu smútku.

Článok 4
Popis prijímania ľudských pozostatkov

Prevzatie  ľudských  pozostatkov  od  príbuzných  do  chladiaceho  zariadenia  v dome smútku  sa 
vykoná v prípade, keď zomrie doma po obhliadke lekárom .
Prevzatie ľudských pozostatkov od poskytovateľov pohrebných služieb zabezpečujúcich prepravu 
v zmysle zákona o pohrebníctve do chladiaceho zariadenia v dome smútku sa vykoná v prípade, 
keď zomrie v nemocnici.
Ľudské pozostatky preberá správca domu smútku poverený obcou,  ktorý  zároveň preberá list 
o prehliadke mŕtveho.
Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa do času pochovania ukladajú do chladiaceho boxu 
v dome smútku.

Vedenie evidencie o ľudských pozostatkoch alebo ľudských ostatkoch :

1. meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, 
2. dátum a čas prevzatia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov správcom domu smútku
3. dátum a čas  uloženia  do chladiaceho zariadenia,  vrátane  názvu  pohrebnej  služby  a  ŠPZ 

vozidla pohrebnej služby
4. dátum a čas odovzdania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisko, alebo 

do krematória
5. doklady o mŕtvom, ktoré sa pohrebnej službe odovzdali.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom Obce 
Kobeliarovo 

Jaroslav Nemčko
    starosta obce
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