ÚMRTIE - POHREB
(pozri aj časť matrika -úmrtný list)

Prípad, keď osoba zomrie doma:
 Privolajte lekára, ktorý vykoná prehliadku mŕtveho tela (tiesňová linka č. 155, obvodný lekár
043/4223800 )
 Kontaktujte pohrebnú službu (Silencia, Poničanova ul. 141/, Martin, pri Národnom cintoríne, č.
tel. 043/ 422 48 89, 0907 477 070 alebo Advent, Bottova u. 767/19, Martin č. tel. 043/422 01 20,
0903 807 640 alebo Karma, Bottova 767/19, Martin, č. tel. 043/423 70 42)
 Pripravte oblečenie pre zosnulého do rakvy a pripravte zosnulého na uloženie do rakvy ( sami
alebo prostredníctvom pohrebnej služby )
 Na matriku (tel. č. 043 4948101) doručte list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie
o úmrtí vystavené lekárom, na matrike vybavíte aj vystavenie úmrtného listu a žiadosť
o pohrebné. Obecný úrad požiadajte o vytýčenie hrobového miesta na miestnom cintoríne,
prípadne rezervujte si miestnosť na kar.
V prípade, že zabezpečujete cirkevný obrad katolícky, obráťte sa na Farský úrad Mošovce ( č. tel.
043/4944325 , 0910 842282
Pre cirkevný obrad evanjelický kontaktujte Evanjelický a.v. farský úrad č.tel. 043/4948234, 0918
828357
Civilný obrad zabezpečuje Obecný úrad Blatnica.
Zvonenie za umrelého zabezpečuje p. Ľubomír Šimonides, 043/4948208, 0940 832073.

Prípad, keď osoba zomrie v nemocnici:
 Personál z nemocnice vás bude kontaktovať a podá vám potrebné informácie o úmrtí osoby
 Kontaktujte pohrebnú službu (Silencia, Poničanova ul. 141/, Martin, pri Národnom cintoríne, č.
tel. 043/ 422 48 89, 0907 477 070 alebo Advent, Bottova u. 767/19, Martin č. tel. 043/422 01 20,
0903 807 640 alebo Karma, Bottova 767/19, Martin, č. tel. 043/423 70 42)
 Do pohrebnej služby prineste list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí
vystavené lekárom, občiansky preukaz zosnulého, zdravotný preukaz zosnulého, oblečenie pre
zosnulého. Pohrebná služba zabezpečí uloženie zosnulého v chladiacom zariadení až do konania
pohrebného obradu.
 Na matriku v mieste úmrtia zosnulého prineste list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické
hlásenie o úmrtí vystavené lekárom, občiansky preukaz zosnulého ( tieto úkony môže zabezpečiť
aj pohrebná služba).
V prípade, že zabezpečujete cirkevný obrad katolícky, obráťte sa na Farský úrad Mošovce ( č. tel.
043/4944325 , 0910 842282
Pre cirkevný obrad evanjelický kontaktujte Evanjelický a.v. farský úrad č.tel. 043/4948234, 0918
828357
Civilný obrad zabezpečuje Obecný úrad Blatnica.
Zvonenie za umrelého zabezpečuje p. Ľubomír Šimonides, 043/4948208, 0940 832073.

Prípad, keď by ste našli neznámeho zosnulého, ktorý zomrel za neznámych okolností, alebo
máte podozrenie zo spáchania trestného činu:
 Je nevyhnutné zavolať okrem lekára (linka č. 155) a políciu ( tiesňová linka č. 158), ktorí určia
ďalší postup. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie tela alebo ak sa nezistí
totožnosť mŕtveho do 7 dní od jeho 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.
 Prípad, keď úmrtie nastalo inde – nie doma ani v nemocnici( napr. dopravná nehoda, domov
dôchodcov)
 Postup je rovnaký s popisom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici. V tomto prípade
budete kontaktovaný políciou alebo personálom sociálneho zariadenia, ktorí vám poskytnú
potrebné informácie.

