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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tento prevádzkový a hygienický poriadok upravuje správu a prevádzkovanie cintorína
spoločenských zvierat Borievka.
2. Prevádzkový a hygienický poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa cintorína, nájomcov
hrobových miest a návštevníkov cintorína.
3. Prevádzkový a hygienický poriadok upravuje zásady manipulácie s telami mŕtvych
spoločenských zvierat ( zvoz, uskladnenie, zakopanie), manipulácie s urnami
a prevádzkovania cintorína spoločenských zvierat Borievka.
4. Prevádzkový a hygienický poriadok je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou:
a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených
produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)
b) Nariadenie komisie (EÚ) č.142/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na
ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité
vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa
danej smernice
c) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 148/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a
odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych
produktov na osobitné kŕmne účely
5. Cintorín spoločenských zvierat Borievka je schválený v súlade so zákonom NR SR
č.39/2009 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou Bratislava – mesto.
Článok 2
Zriadenie cintorína spoločenských zvierat a rozsah poskytovaných služieb

1. Cintorín spoločenských zvierat Borievka, mestská časť Bratislava Dúbravka, ul.
K Horánskej studni 5922 zriaďuje a prevádzkuje firma ICONA, s.r.o., Cintorínska 21, 811
08 Bratislava, IČO: 35 873 752.
2. Cintorín spoločenských zvierat Borievka je určený na pochovávanie uhynutých
spoločenských zvierat.
Spoločenské zviera je podľa Nariadenia 1069/2009 zviera patriace k druhom, ktoré sú
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zvyčajne živené a držané človekom na iné než chovné účely a nie sú konzumované.
3. Na cintoríne nie je možné pochovávať uhynuté hospodárske zvieratá.
4. Prevádzkovanie cintorína spoločenských zvierat zahŕňa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

výkopové práce súvisiace s pochovávaním,
pochovávanie,
nájom hrobového miesta,
prenájom altánku pre rozlúčku so zvieratkom,
správu a údržbu cintorína spoločenských zvierat,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína spoločenských zvierat,
predaj tovaru spojeného s pochovávaním a úpravou hrobového miesta,
údržba hrobových miest.

5. Firma ICONA, s.r.o., zabezpečuje aj prevzatie, zvoz a uskladnenie mŕtvych
spoločenských zvierat na základe zmluvy (preberacieho protokolu) s majiteľom
uhynutého zvieraťa a zmlúv (preberacích protokolov) s veterinárnymi ambulanciami, za
čo si účtuje poplatok.
6. Prevádzkovateľ má vypracovaný cenník jednotlivých poskytovaných služieb.
7. Celý areál cintorína je oplotený a má uzamykateľný vchod, tak aby sa zabránilo vniknutiu
voľne žijúcich zvierat, ako aj túlavých psov.
8. Súčasťou areálu je unimobunka, ktorá slúži ako miesto manipulácie s telami mŕtvych
spoločenských zvierat, prechodného uskladnenia mŕtvych spoločenských zvierat, sklad
obalového materiálu, sklad dezinfekčných prostriedkov, sklad pracovných a ochranných
pomôcok a kancelária.
Článok 3
Návštevná a prevádzková doba
1. Prevádzková doba je celoročná podľa potreby.
2. Návštevná doba: a) v mesiacoch apríl až október
b) v mesiacoch november až marec

denne od 9.00 do 19.00 hod.
denne od 9.00 do 17.00 hod.

Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to
v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, snehovej kalamity a poľadovice a pod., ak
nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov.
3. Telefonický kontakt: 0903 757 507
e- mail : info@cintorinborievka.sk
www.cintorinborievka.sk
4. Návštevníci cintorína sú povinní udržiavať poriadok a odkladať odpadky do určených
nádob.
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Článok 4
Základné zásady prevádzky cintorína
1. Všetky priestory a areál cintorína sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby.
2. Vykopanie hrobu a uloženie mŕtveho spoločenského zvieraťa vykonáva výlučne
prevádzkovateľ cintorína.
3. Je zakázaný voľný pohyb psov, alebo iných spoločenských zvierat, prípadné znečistenie je
majiteľ povinný upratať a dať do na to vyčlenených nádob.
4. Je zakázané na hroby ukladať krmivo a potraviny.
5. Sviečky sa môžu zapaľovať len na hrobových miestach, alebo na miestach na to určených
a z bezpečnostných dôvodov / les / na zabránenie požiaru je povolené zapaľovať sviečky
len v ochranných sklenených krytoch. Na cintoríne je zakázané zakladať oheň.
6. Usporiadanie a rozmiestnenie hrobových miest musí umožňovať:
- prístup a údržbu každého hrobového miesta
- bezproblémový výkop hrobu
- vhodné manipulačné podmienky na uskutočnenie pohrebu
7. Účasť majiteľa uhynutého spoločenského zvieraťa a jeho doprovodu pri uložení mŕtveho
spoločenského zvieraťa do hrobu a vykonanie rozlúčkového obradu je možná po dohode
s prevádzkovateľom cintorína.
Po jeho odovzdaní nie je však možná už žiadna manipulácia, či osobný kontakt
s uhynutým zvieraťom.
8. S uhynutým zvieraťom po jeho odovzdaní môže manipulovať len poverený pracovník
prevádzkovateľa.
9. Do manipulačných priestorov a prípravovne zvierat pred ich pochovaním je nepovolaným
osobám vstup zakázaný.
Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ v rámci výkonu činnosti spojených s vlastnou prevádzkou cintorína je
povinný najmä:
1. Prevádzkovať cintorín zvierat v súlade so schváleným prevádzkovým a hygienickým
poriadkom.
2. Zriaďovať hrobové miesta na cintoríne, označiť ich číslom a viesť podrobný plán a
evidenciu hrobových miest.
3. Zabezpečovať výkop hrobových jám a služby súvisiace s pochovávaním.
4. Previesť autom alebo prevziať uhynuté zviera na základe preberacieho protokolu (príloha
č. 1/A alebo 1/B), viesť a uchovávať presnú evidenciu pochovaných zvierat s pridelením
konkrétneho č. hrobu.
5. Uzatvoriť zmluvu o nájme pozemku – hrobového miesta, táto musí obsahovať výšku
nájomného, rozlohu, číslo hrobového miesta a dobu nájmu, tá sa určuje na základe na
tlecej doby uhynutého zvieraťa, min. a max. rozlohu hrobového miesta určí
prevádzkovateľ cintorína a to predovšetkým na základe hmotnosti, veľkosti uhynutého
zvieraťa a platných predpisov.
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6. Po vzájomnej dohode uzatvoriť zmluvu o údržbe hrobového miesta.
7. Na všetky ostatné poskytované služby vystaviť faktúru alebo pokladničný doklad z eKasy.
8. Písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné za
prenájmom hrobového miesta a cena za starostlivosť o hrobové miesto zaplatené, a to
najmenej tri mesiace predo dňom, keď má táto lehota uplynúť, ak mu je známa adresa
trvalého pobytu.
9. Prenajímať pozemok - hrobové miesto a uskutočňovať obnovu nájmu tak, aby na cintoríne
vznikali ucelené rady, oddiely alebo skupiny hrobových miest.
10. Umožniť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu v čase otváracích
hodín cintorína.
11. Vykonať zásah na hrobovom mieste, keď je to nutné pre zabezpečenie riadnej a bezpečnej
prevádzky.
12. Starať sa o celkový vzhľad cintorína.
13. Zabezpečovať údržbu zelene nachádzajúcej sa na cintoríne.
14. Zabezpečovať odvoz odpadu, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou a údržbou cintorína.
15. Vykonávať údržbu a čistenie komunikácií v areáli cintorína.
16. Spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na cintoríne, ktoré tvoria vybavenosť
cintorína.
17. Starať sa a vykonávať údržbu oplotenia cintorína.
18. Písomne informovať na mieste obvyklom na cintoríne o skutočnosti, že sa má cintorín
zrušiť, o vyhlásenom zákaze pochovávania na cintoríne a podobne.
19. Prevádzkovateľ je povinný pri zbere, zvoze a manipulácii s mŕtvymi spoločenskými
zvieratami a pri prevádzke cintorína dodržiavať „Režim údržby čistoty a sanitácie“.
Článok 6
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

1. Odovzdať telo mŕtveho spoločenského zvieraťa prevádzkovateľovi cintorína na
pochovanie / zakopanie do 48 hod. od jeho úhynu alebo utratenia.
2. Ručí za identitu mŕtveho spoločenského zvieraťa.
3. Podpísať pri odovzdaní tela mŕtveho zvieraťa preberací protokol ( súčasťou je
potvrdenie veterinárneho lekára, že uhynuté zviera nebolo nositeľom nákazy).
4. Nájom hrobového miesta („ďalej len nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme
pozemku - hrobového miesta uzatvorenej prevádzkovateľom ako prenajímateľom
a nájomcom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného,
rozlohu, číslo hrobového miesta a dobu nájmu. Uzatvorením nájomnej zmluvy na
pozemok - hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na
vlastné náklady.
5. Zmluva o nájme pozemku - hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne
na tleciu dobu, v zmysle čl. 15 tohto prevádzkového a hygienického poriadku, pričom
žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená ukončiť túto zmluvu skôr ako po uplynutí
tlecej doby.
6. Nájomná zmluva sa dá predĺžiť o ďalších 5 rokov. Výška nájomného hrobového
miesta na ďalšie predplatné obdobie sa určuje podľa cenníka služieb
prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu platby na ďalšie predplatné obdobie.
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7. Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo
uloženia urny do zeme (musí byť z eko materiálu rozložiteľného v pôde ). Podnájom
hrobového miesta je zakázaný.
8. Uzatvorením nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo
užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto
oprávňuje nájomcu k pochovaniu uhynutého zvieratka alebo k uloženiu urny do zeme
(musí byť z eko materiálu rozložiteľného v pôde) a nakladať s týmto hrobovým
miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade
s týmto prevádzkovým a hygienickým poriadkom cintorína.
9. Na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a udržiavať na cintoríne
poriadok.
10. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom nájomnej zmluvy a pokynmi
prevádzkovateľa zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové
miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na
tomto mieste pozostatky uhynutého zvieraťa.
11. Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku
tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na
prenajatom hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska,
oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.
12. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar
stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického
vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
13. Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia najmä tieto zásady:
základy hrobky alebo pomníka nesmú presahovať do uličky medzi hrobmi,
hĺbka hrobu musí byť min. 1m, pod úrovňou okolitého terénu,
najväčšia výška stavieb je 1,3 m nad hrobovým miestom,
uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 20 cm široké a uličky medzi radmi
hrobov musia byť najmenej 40 cm široké,
e) text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať
dôstojnosti a piete miesta.

a)
b)
c)
d)

14. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti 20 cm od hranice hrobového
miesta v riadnom stave, ak neuzatvoril s prevádzkovateľom zmluvu o údržbe
hrobového miesta. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené
od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.
15. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať so zvieracími ostatkami.
16. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky
na hrobovom mieste ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa cintorína.
17. Práce na cintoríne, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so
súhlasom prevádzkovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas nedele,
sviatkov a dní pracovného pokoja nemôžu vykonávať. Do celého areálu je prísny
zákaz vstupu motorovým vozidlom, okrem prevádzkovateľa cintorína.
18. Osoby, ktoré na cintoríne vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú
povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
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19. Stavbu pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na cintoríne vykonávané na
základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je
objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva sám.
20. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne,
zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného
odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve
prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby
bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
21. Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetiny, odpad
z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad cintorína. Ak
dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca nepredĺžil a nezaplatil
nájomné hrobového miesta, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 2
mesiacov od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
22. Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať
nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa –
prevádzkovateľa.
23. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy osoba
blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízke osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

Článok 7
Povinnosti návštevníkov
1. Návštevníci cintorína sú povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a pokyny
prevádzkovateľa.
2. Návštevníci cintorína sú povinní udržiavať poriadok a odkladať odpadky do určených
nádob.
3. Návštevníci cintorína sú povinný správať sa na cintoríne spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta a sú povinný zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo verejnosti,
nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky,
páliť trávu, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať
pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na cintoríne.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z cintorína fyzické a právnické osoby, ktoré
ponúkajú tovar a služby na cintoríne tak, že obťažujú svojím správaním návštevníkov
cintorína.
5. Na cintoríne možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne
poškodeniu iných hrobových miest alebo vybavenosti cintorína. Na zabránenie
požiaru je povolené zapaľovať sviečky a kahance len v ochranných sklenených
krytoch. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môže
byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom obmedzená alebo zakázaná. Na
cintoríne je zakázané zakladať oheň.
6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových
miest je zakázané.
7. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch cintorína piť vodu
z vodovodných výpustí, fontány a studne. Táto voda je určená na prevádzkové účely
a na polievanie zelene pri jej údržbe. Je zakázané odnášať vodu z cintorína.
8. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné len so
súhlasom prevádzkovateľa.
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9. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami
a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch cintorína a na akomkoľvek objekte,
ktoré tvoria vybavenosť cintorína, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich
s prevádzkou cintorína, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom
a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
10. Na cintorín je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.
11. Vstup motorovým vozidlom na cintorín nie je povolený.
12. Na cintoríne je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby cintorína.
Každý návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného
upozornenia opustiť cintorín.
Článok 8
Preberanie mŕtveho spoločenského zvieraťa
1. Mŕtve spoločenské zviera je majiteľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi cintorína na
pochovanie / zakopanie do 48 hod. od úhynu/utratenia.
zvieraťa
na zakopanie na cintoríne
2. Spôsob prevzatie mŕtveho spoločenského
spoločenských zvierat Borievka :
a) odovzdanie mŕtveho spoločenského zvieraťa priamo na cintoríne po telefonickej
dohode s prevádzkovateľom,
b) prevzatie mŕtveho spoločenského zvieraťa u veterinárneho lekára, ktorý zabezpečí
odovzdanie tela mŕtveho spoločenského zvieraťa prevádzkovateľovi cintorína,
c) odovzdanie tela mŕtveho spoločenského zvieraťa prevádzkovateľovi cintorína po
dohode priamo na mieste úhynu; prevádzkovateľ cintorína zabezpečí jeho odvoz.
3. Pri preberaní mŕtveho spoločenského zvieraťa je spísaný Preberací protokol ( viď. príloha
č. 1/A alebo 1/B ) a Zmluva o nájme pozemku - hrobového miesta.
4. Prevádzkovateľ príjme mŕtve spoločenské zviera na zakopanie len s potvrdením
veterinárneho lekára, že mŕtve spoločenské zviera nemalo žiadnu prenosnú chorobu
uvedenú v prílohe č. 3. a 4. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5. Prevádzkovateľ nesmie prijať na pochovanie zviera, ktoré uhynulo na nebezpečnú nákazu.
6. Za identitu zvieraťa zodpovedá majiteľ, čo potvrdí svojim podpisom na preberacom
protokole.
7. Bez potrebného dokladu /potvrdenie veterinárneho lekára/ nemôže byť uhynuté
spoločenské zviera zakopané. Môže však byť, po spísaní preberacieho protokolu
a zaevidovaní, prevzaté a zlikvidované v súlade s platnou legislatívou /schválené zberné
miesto, spaľovňa, kafiléria/.
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Článok 9
Manipulácia s mŕtvym spoločenským zvieraťom pri preberaní
1. Telo mŕtveho spoločenského zvieraťa je po prebratí zabalené do nepriepustného PVC
vreca vloženého do dobre uzatvoreného obalu /prepravky/ s dostatočným množstvom
sacieho materiálu ( napr. noviny), zabraňujúceho prípadnému pretekaniu obsahu. Obal
musí byť z pevného materiálu s hladkým povrchom umožňujúci ľahké čistenie
a dezinfekciu.
2. Obal je nezmazateľne a nezameniteľne označený ( popis nezmazateľnou fixkou,
priviazaná visačka...)
- údajmi o identifikácii majiteľa ( meno, adresa) a zvieraťa (meno , druh , dátum úhynu,
dátum prevzatia)
alebo
- číslom preberacieho protokolu, dátumom prevzatia.

Článok 10
Preprava mŕtvych spoločenských zvierat
1. Prepravu tiel mŕtvych spoločenských zvierat zabezpečuje prevádzkovateľ vhodným
dopravným prostriedkom - Citroen Berlingo s uzatvorenou ložnou plochou o objeme 1
m3 , ľahko čistiteľnou a dezinfikovateľnou, s chladiarenskou jednotkou.
2. Auto je vybavené uzatvárateľnými, čistiteľnými a dezinfikovateľnými nepriepustnými
prepravkami/ nádobami do ktorých sa ukladajú vrecia s telami mŕtvych spoločenských
zvierat.
3. Prepravky/nádoby sú označené v súlade splatnou legislatívou (Nariadenie komisie
(EÚ) č.142/2011 ):
Vedľajší živočíšny produkt (VŽP) materiál kategórie 1 – „len na odstránenie“
Článok 11
Uskladnenie mŕtvych spoločenských zvierat
1. Mŕtve spoločenské zvieratá sú do doby zakopania uskladnené v uzavretých a označených
PVC vreciach v mraziacom boxe v unimo bunke na cintoríne.
2. Popis mraziaceho boxu: truhlicová mraznička o objeme 605 L značka Liebherr GTL 6105
s horným uzatváracím vekom a s ľahko čistiteľným a dezinfikovateľným povrchovým
materiálom.
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Článok 12
Manipulácia pred zakopaním
1. Pred zakopaním je telo mŕtveho spoločenského zvieraťa vybraté v manipulačnej
miestnosti z PVC obalu, v ktorom bolo prepravované a skladované .
2. Vloží sa do rozložiteľného obalu, ktorý je už prichystaný na manipulačnom stole.
3. Obal je odstránený vhodením do označenej zbernej nádoby. Obaly sa likvidujú
v schválenej prevádzke komunálneho odpadu /spaľovňa OLO/.
4. Pred zakopaním je telo mŕtveho spoločenského zvieraťa ošetrené dezinfekčným
prostriedkom (chlórové vápno, nehasené vápno, iný vhodný dezinfekčný prostriedok).
5. Všetky tieto úkony poverený pracovník vykonáva v ochranných pracovných
prostriedkoch. Po ich dokončení jednorazové gumené rukavice odhodí do označenej
zbernej nádoby k PVC obalom.
6. Napriek tomu, že pri manipulácii nedôjde k priamemu kontaktu s uhynutým zvieraťom,
pracovník po skončení si umyje a vydezinfikuje ruky ako aj manipulačný stôl.

Článok 13
Zakopanie
1. Ak je telo mŕtveho spoločenského zvieraťa zakopávané v obale, musí to byť obal , ktorý
sa v zemi rozloží v stanovenej tlecej dobe spolu s pozostatkami uhynutého zvieraťa
( papierové alebo látkové vrece/ krabica, drevená truhla, ...).
2. Zakopať možno uhynuté zviera aj priamo, bez obalu. Posypanie tela uhynutého
spoločenského zvieraťa dezinfekčným prostriedkom však nemožno vynechať.
3. Telo mŕtveho spoločenského zvieraťa je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška
navrstvenej zeminy najmenej 1 m do úrovne terénu.
4. Do hrobu je možné pochovať ďalšie pozostatky uhynutého zvieraťa až po uplynutí tlecej
doby.
5. Miesto uloženia mŕtveho spoločenského zvieraťa určí po dohode s majiteľom zvieraťa
prevádzkovateľ cintorína, na základe váhy uhynutého zvierať a plánu cintorína. Musí byť
označené a miesto uloženia musí byť vyznačené v pláne cintorína.
6. Zakopanie, pochovávanie s obradom, rozlúčka v altánku, alebo iné požiadavky sa riadia
podľa cenníka poskytovaných služieb.
Článok 14
Evidencia
1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu ( príloha č. 2) o pochovaných mŕtvych spoločenských
zvieratách, ktorá obsahuje údaje:
a) meno a adresa majiteľa zvieraťa
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b) identifikácia zvieraťa (meno, druh, plemeno, pohlavie, ak je tak číslo čipu/tetovania,
hmotnosť)
c) dátum úhynu
d) číslo preberacieho protokolu
e) číslo zmluvy
f) dátum uloženia do zeme
g) tlecia doba
h) identifikácia miesta uloženia
i) doba nájmu hrobového miesta
j) podpis zodpovedného pracovníka
2. Prevádzkovateľ vedie plán cintorína s vyznačením jednotlivých hrobových miest.
( príloha č. 3)
Článok 15
Tlecia doba, nájom hrobového miesta
1. Tlecia doba je stanovená na :
a) 5 rokov – zvieratá do váhy 3 kg
b) 10 rokov – zvieratá nad 3 kg
2. Behom tlecej doby je zakázaná manipulácia s ostatkami zvieraťa.
3. Doba nájmu hrobového miesta sa stanovuje minimálne na tleciu dobu. Dobu nájmu je
možné predĺžiť na základe písomnej objednávky.
4. Po uplynutí nájomnej doby vzniká prevádzkovateľovi právo manipulovať s ostatkami
pochovaného zvieraťa.
Článok 16
Účinnosť
Tento prevádzkový poriadok cintorína spoločenských zvierat nadobúda účinnosť 11. októbra
2021.
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