PAS PRE MŔTVOLU
Žilinský samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 písm. a/ Zákona NR SR
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s oznámením
Ministerstva zahraničných vecí č. 11/2003, ktorým bol prijatý dohovor o prevoze tiel mŕtvych
osôb. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný bez výhrady ratifikácie 19. januára
1996 v Štrasburgu. Dohovor nadobudol platnosť dňa 11. novembra 1975 na základe článku 11
ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 20. februára 1996 na základe článku 11
ods. 2 vydáva pasu pre mŕtvolu.
K vydaniu pasu pre mŕtvolu je potrebné priložiť nasledovné doklady:
-

kópiu občianskeho alebo cestovného pasu zosnulého,

-

lekársku správu (list o prehliadke mŕtveho),

-

úmrtný list,

Súvisiaca právna úprava
Ustanovenie § 6 ods. 4 Zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov § 6 ods. 4 pas pre mŕtvolu
vydáva
a) samosprávny kraj,
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol mŕtvy nakazený nebezpečnou chorobou,
alebo
c) pracovisko úradu pre dohľad, ak sa vykonala pitva.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 11/2003
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 1973 bol
v Štrasburgu prijatý Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb. V mene Slovenskej republiky bol
dohovor podpísaný bez výhrady ratifikácie 19. januára 1996 v Štrasburgu. Dohovor nadobudol
platnosť 11. novembra 1975 na základe článku 11 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol
platnosť 20. februára 1996 na základe článku 11 ods. 2.
Článok 3
1. Každé telo mŕtvej osoby musí počas prepravy sprevádzať zvláštny dokument (pas pre
mŕtvolu -„laissez-passer for a corpse") vydaný kompetentným úradom štátu odchodu.
2. Pas pre mŕtvolu obsahuje aspoň tie informácie, ktoré sú uvedené vo vzore priloženom
k tomuto dohovoru. Je vyhotovený v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov štátu,
v ktorom bol vydaný, a v jednom z oficiálnych jazykov Rady Európy.

Článok 5
Pas pre mŕtvolu vydáva kompetentný úrad uvedený v článku 8 tohto dohovoru, keď sa
uistil, že
a) sú splnené všetky lekárske, zdravotné, administratívne a právne požiadavky platné v
štáte odchodu tela mŕtvej osoby vzťahujúce sa na prevoz mŕtvol, a tam, kde je to potrebné, aj
požiadavky na pohreb a exhumáciu,
b) pozostatky sú umiestnené v rakve, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článkoch 6 a 7
tohto dohovoru,
c) rakva obsahuje pozostatky osoby, ktorej meno je uvedené na priepustke, a taký
osobný majetok, ktorý sa má pochovať alebo spopolniť s telom mŕtvej osoby.
V Žiline, dňa 30.08.2019
PhDr. Silvia Pekarčíková
riaditeľka odboru

