Návrh

OBEC HRABOVKA
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hrabovka
č. 1/2014
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
NA ÚZEMÍ OBCE HRABOVKA
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hrabovka dňa : 20.2.2014
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Hrabovka dňa :
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrabovka dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňa :

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a g/ zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 18 ods. 2 zákona
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa určujú podmienky a správa pohrebísk v obci Hrabovka.

Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Hrabovka
Názov pohrebiska:

Pohrebisko Hrabovka

Prevádzkovateľ pohrebiska:
Adresa:
Tel:
Fax:
IČO
DIČ

Obec Hrabovka
Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča
032/7432324
032/7432324
00311600
2021091523

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu
ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom,
prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým
ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.
2. Prevádzkový poriadok upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska Hrabovka a Domu
smútku, nachádzajúcich sa na území obce Hrabovka. Prevádzkovateľom pohrebiska
a Domu smútku je obec Hrabovka.
3. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcu,
obstarávateľov pohrebov, na poskytovanie služieb na pohrebisku, na návštevníkov
pohrebiska a určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba dodržiavať pri
prevádzkovaní pohrebiska.
Čl. 2
Základné pojmy
ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od
momentu smrti po pochovanie,
zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné
pochovanie,
konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,
pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo
vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa
môže uložiť aj na inom mieste,
pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený
s obradom,
spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov vrátane pomocných zariadení a priestorom na pohrebný
obrad,
obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho
a štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,
pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov do zeme,
urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
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hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny,
hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri
ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
dvoj- hrob alebo viac- hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne vedľa seba,
hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži
na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva
nezasypáva zeminou,
exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.
Čl. 3.
Základné údaje o pohrebisku
Starosta obce, správca cintorína na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
zabezpečuje plnenie všetkých úloh vyplývajúcich z prevádzkového poriadku osobne alebo
prostredníctvom iných osôb na základe pracovnoprávnych alebo zmluvných vzťahov.
Milan Ondrkál, výkopové práce súvisiace s pochovávaním, pochovávanie, na základe
Zmluvy o poskytovaní služieb na cintoríne.
Pracovníčka obce, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Pracovník obce, správa a údržba chodníkov a zelene na pohrebisku.

Miesto
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Plocha cintorína:
Dom smútku:

Voda:

Oplotenie:
Chodníky:
Osvetlenie:
Počet hrobových miest:
Spôsoby pochovávania:

Hrabovka
1, ostatné plochy zapísané na LV č.1
2.385 m²
nie (Na cintoríne je Pietny dom, ktorý sa skladá z obradnej
miestnosti a skladu.) Zomrelí musia byť do času pohrebu
umiestnení v chladiacom zariadení zdravotného zariadenia, príp.
v dome smútku v Dolnej Súči alebo v Skalke nad Váhom.
áno (vonkajší stojan, prívod vody je zabezpečený z verejného
vodovodu, nakoľko je umiestnený vonku je určený len na
úžitkové účely)
betónový múrik + kovové plotové dielce, betónové dielce,
3 vstupné brány,
nespevnené
nie
400
pochovávanie do hrobov a hrobiek

Plán miest na pochovávanie (situačný plán cintorína)
Plán miest na pochovávanie je vystavený vo vývesnej tabuli na cintoríne a uložený na
Obecnom úrade v Hrabovke. Presná evidencia hrobových miest obsahujúca údaje v zmysle
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je uložená na Obecnom úrade v Hrabovke.
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Čl. 4
Podmienky prevádzky pohrebiska a povinnosti prevádzkovateľa
podľa ust. § 19, 20 zákona č. 131/2010 Z.z.
A) Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) správa a údržba pohrebiska a pietneho domu,
d) správa a údržba chodníkov a zelene na pohrebisku.
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
B) Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné
pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska
a) starať sa o celkový estetický vzhľad cintorína,
b) starať sa o zeleň na cintoríne, vrátane jej údržby, ktorá sa vykonáva 4x ročne
kosením trávy a odstraňovaním pokosenej zelene z areálu cintorína
c) vykonávať úpravu chodníkov na cintoríne, ktorá sa vykonáva 2x ročne
d) zabezpečovať poriadok a čistotu na cintoríne po celý rok
e) určiť skládku suchých kvetov a vencov a dbať, aby sa okrem týchto skládok na
cintoríne nevytvárali iné,
f) starať sa o oplotenie cintorína,
g) spravovať a udržiavať pietny dom,
h) zabezpečiť prístup do pietneho domu podľa potreby,
i) viesť evidenciu všetkých existujúcich hrobov na cintoríne a mať situačný plán
cintorína,
j) viesť evidenciu novopostavených hrobov na cintoríne,
k) zabezpečiť výkopové práce, úpravu okolia a samotný úkon uloženia telesných
pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými,
l) upozorniť pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú
dôstojnosť cintorína a vyžadujú nutné opravy resp. odstránenie závad (zlomené
náhrobníky, rozpad betónových rámov a pod.).
m) zdržať sa v styku s nájomcami a pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
objednávateľa pohrebu,
n) prenajímať hrobové miesta na uloženie ľudských ostatkov nájomcov za podmienok
ustanovených zákonom a týmto poriadkom,
o) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
p) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie doba, za ktorú bolo nájomné
zaplatené.
Prevádzkovanie pietneho domu

Pietny dom je určený pre dôstojné rozlúčenie sa so zomrelým.
1. Deň a hodinu rozlúčky určí prevádzkovateľ po dohode s pozostalými. Prevádzkovateľ
vyvesí na vývesnej tabuli na cintoríne a na vývesnej tabuli pri Obecnom úrade
zoznam mien zomrelých a určené hodiny rozlúčky.
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2. Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený len v dňoch, v ktorých sú rozlúčky.
Deťom do 12 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí dôstojnú úroveň smútočnej rozlúčky v súlade
s požiadavkou objednávateľa pohrebu. Návštevníci sú povinní dodržať pietu miesta,
nesmú robiť hluk, fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá a inak rušiť smútočný
obrad.
4. Prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu a úpravu rozlúčkovej miestnosti. Čistenie
rozlúčkovej miestnosti sa vykonáva 2x mesačne. V prípade pohrebu sa čistenie
vykoná jeden deň pred pohrebom a následne aj po pohrebe.
5. Pracovníci vykonávajúci pohrebné služby musia pri styku s pozostalými a účastníkmi
rozlúčky vystupovať slušne a ochotne a musia uchovávať pietu k zomrelým.
6. Rakva so zosnulým musí byť vystavená včas a dôstojne. Otvorenie rakvy pri rozlúčke
sa nepovolí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri pokročilom stave
rozkladu tela.
Čl. 5
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Pokiaľ je pre pohrebisko vypracovaná projektová dokumentácia, je nájomca povinný
sa tejto projektovej dokumentácii prispôsobiť.
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest.
3. Nájomca pri údržbe hrobového miesta je povinný udržiavať hrobové miesto na
pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého
obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje.
4. Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu
(betónovanie, ukladanie dlažby a pod.).
5. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v určenej
lehote alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí potrebné
opatrenia na náklady nájomcu.
6. Po zistení, že hrobové miesto nie je trvalo udržiavané a nájomca nie je známy, do
uplynutia tlecej doby základnú údržbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ.
7. Právnické a fyzické osoby, ktoré na základe oprávnenia vykonávajú práce na
prenajatom hrobovom mieste pre nájomcu, sú povinné dodržiavať pokyny
prevádzkovateľa a tento prevádzkový poriadok.
Po ukončení prác sú povinné na svoje náklady odstrániť prebytočný stavebný materiál,
nečistoty a vyčistiť okolie hrobového miesta. Začiatok a koniec prác sú povinné oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska.
8. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa odstraňovať vybudované hrobové
príslušenstvo. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené vynášať
z cintorína jednotlivé časti hrobového príslušenstva.
9. O vstup na pohrebisko za účelom kamenosochárskych prác je potrebné požiadať
prevádzkovateľa.
10. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta.
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Čl. 6
Práva a povinnosti pohrebných služieb
1. Pohrebné služby sú oprávnené a zodpovedné za:
vykonávanie výkopových prác súvisiacich s pochovávaním vrátane zasypávania
hrobu,
ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov a hrobiek,
ukladanie urny do hrobov, hrobiek a urnových miest,
exhumáciu ľudských ostatkov,
zabezpečenie prevozu ľudských pozostatkov,
prevezenie ľudských pozostatkov v súvislosti s usmrtením pri podozrení zo spáchania
trestného činu (musia mať písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní),
nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami,
bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky,
poškodenie hrobového príslušenstva pri manipulácii, za uvedenie okolia hrobu do
pôvodného stavu,
za dôstojný priebeh pohrebného obradu.
2. Pohrebné služby sú povinné:
vykonávať svoju činnosť na pohrebisku iba po predchádzajúcom písomnom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu,
používať dom smútku – obradnú sieň, len po predchádzajúcom písomnom súhlase na
jednotlivé prípady,
pochovávať podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska a v zmysle platného zákona
dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska,
nadbytočnú zeminu po výkope ukladať na miesto určené prevádzkovateľom
pohrebiska.

Čl. 7
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2
m,
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min 1,2 m.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Do urnového miesta je možné uložiť urny so spopolnenými ostatkami.
6. Vonkajšie rozmery hrobového miesta :
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detský hrob 60 x 100 cm,
jednohrob 120 x 245 cm,
dvojhrob 210 x 245 cm,
trojhrob 290 x 245 cm,
hrobka 130 x 300 cm,
hrobka 200 x 300 cm,
urnové miesto 80 x 80 cm.
a) bočné vzdialenosti medzi hrobmi (hrobkami) musia byť 30 cm,
b) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm.
7. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na
úroveň okolia hrobu.
8. Pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
9. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
10. Žiadosť na exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené.
11. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal
Čl. 8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické
nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň.
2. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
3. Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.
4. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
5. Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť.
6. Na pohrebisko je zakázaný prístup dopravný prostriedkami, v odôvodnených prípadoch
môže výnimku povoliť prevádzkovateľ.
7. Na pohrebisko je zakázané vodenie psov.
E) Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
a) september – február
..........................
od 7.00 hod. do 19.00 hod.
b) marec – august

..........................

od 6.00 hod. do 21.00 hod.

Čl. 9
Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby pre ukladanie ľudských pozostatkov na cintoríne v obci Hrabovka do robov
a hrobiek je 15 rokov v zmysle § 19. ods. 4 zákona 131/2010 Z.z.
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Čl. 10
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Pokiaľ je pre pohrebisko vypracovaná projektová dokumentácia, je nájomca povinný sa
tejto projektovej dokumentácii prispôsobiť.
2. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest.
3. Nájomca pri údržbe hrobového miesta je povinný udržiavať hrobové miesto na
pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého
obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje.
4. Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať žiadne úpravy okolia hrobu (betónovanie,
ukladanie dlažby a pod.).
5. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu, aby
ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v určenej lehote
alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí potrebné opatrenia na
náklady nájomcu.
6. Po zistení, že hrobové miesto nie je trvalo udržiavané a nájomca nie je známy, do uplynutia
tlecej doby základnú údržbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ.
7. Právnické a fyzické osoby, ktoré na základe oprávnenia vykonávajú práce na prenajatom
hrobovom mieste pre nájomcu, sú povinné dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a tento
prevádzkový poriadok.
Po ukončení prác sú povinné na svoje náklady odstrániť prebytočný stavebný materiál,
nečistoty a vyčistiť okolie hrobového miesta. Začiatok a koniec prác sú povinné oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska.
8. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa odstraňovať vybudované hrobové
príslušenstvo. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené vynášať z cintorína
jednotlivé časti hrobového príslušenstva.
9. O vstup na pohrebisko za účelom kamenosochárskych prác je potrebné požiadať
prevádzkovateľa.
Čl. 11
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) sa pohrebisko zruší,
b) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej šesť mesiacov pred dňom:
a) keď má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
3. Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu vo
vývesnej tabuli na cintoríne alebo priamo pri hrobovom mieste.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil
príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy vo vývesnej skrinke na cintoríne.
Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že
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ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej
lehoty príslušenstvo hrobu prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe (až po uplynutí tlecej
doby 15 rokov).
6. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa odseku 3, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
7. V časti nový cintorín bude umiestnená stena, na ktorú sa upevnia nepoškodené náhrobné
dosky alebo kríže zo zrušených hrobov, aby si občania mohli i tu uctiť pamiatku dávno
zosnulých predkov.
Čl. 12
Cenník služieb
1. Cena za prenájom prázdneho hrobového miesta 1- krát na dobu 10 rokov:
1-hrobové miesto
2-hrobové miesto vedľa seba
2. Cena za prenájom ostatných hrobových miest
1-hrobové miesto
2-hrobové miesto vedľa seba
detský hrob
urnové miesto

50 €/na 10 rokov
80 €/na 10 rokov
1-krát na dobu 10 rokov:
50 €/ na 10 rokov
80 €/ na 10 rokov
35 €/ na 10 rokov
65 €/ na 20 rokov

Čl. 13
Práce na pohrebisku
Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu, alebo si tieto stavby vykonáva
nájomca sám.
1. Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta sa môžu vykonávať len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vydaného na žiadosť nájomcu, kde
sa uvádzajú všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať.
Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko.
2. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia
a ukončenia prác.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase prevádzkovateľa na
práce a nasledovné podmienky:
každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska
hrobové príslušenstvo nesmie presahovať povolené rozmery hrobového miesta
uvedené v tomto VZN
po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska, v žiadnom
prípade ho neumiestňovať do kontajnerov na pohrebisku,
zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy, kríky a inú zeleň.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje
ustanovenia tohto VZN a jeho činnosť by rušila pohrebný obrad.
5. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál
motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si od prevádzkovateľa písomný súhlas na
vstup motorovým vozidlom.
6. Vstup motorových vozidiel na pohrebiská bez osobitného povolenia je zakázaný.
7. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
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8. Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke
jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie (vysadzovanie
a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu, atď.)
Čl. 14
Zrušenie pohrebiska
1. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Čl. 15
Priestupky
1. Priestupku sa na úseku pohrebníctva dopustí ten, kto
nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta,
neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
neudržiava poriadok na pohrebisku,
nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

Čl. 16
Spôsob nakladania s odpadmi
Odpady ako suché kvety, vence, kytice, kahance, sviečky ako i ostatné ozdoby rôzneho druhu
sa môžu ukladať len na mieste na to určenom – do kontajnerov, ktoré sú umiestnené vo
vyhradenej časti pohrebiska.
1. Vývoz odpadu je zabezpečený obcou na základe písomnej zmluvy s firmou Marius
Pedersen, a.s. Trenčín, ktorá v obci realizuje nakladanie s komunálnym odpadom v súlade
zo zákonom o odpadoch.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
zvyšky kvetinovej výzdoby,
napadané lístie a odstránenú trávu,
nádoby od sviečok,
poškodené ozdobné predmety.
3. Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe a oprave pomníkov si musí nájomca
hrobového miesta z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť.
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Čl. 17
Kontrola prevádzkového poriadku
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú:
starosta obce,
hlavný kontrolór obce,
poverený zamestnanec,
RÚVZ.
2. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin
podľa trestného zákona, je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/90 Zb.
o priestupkoch.
Čl. 18
Záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom
v Hrabovke dňa ................ uznesením č. ..................
2. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže
schváliť len Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabovka, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska nadobúda platnosť a účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obecného úradu.
4. Schválením tohto VZN strácajú platnosť Prevádzkový poriadok pohrebiska Hrabovka zo
dňa 14.11.2008 a VZN o správe a prevádzke cintorína v Hrabovke zo dňa 14.3.2008.

Ivan Čulen
Starosta obce
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