Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žehra č. 2/2013
Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obecné zastupiteľstvo Obce Žehra na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a
ustanovenia § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o pohrebníctve“) vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým schvaľuje tento

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Tento Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko umiestnené v Obci Žehra, v

2.

katastrálnom území Žehra, na parcele č. 3, 4 s rozlohou 3169 m2 (ďalej len „pohrebisko“).
Zriaďovateľom pohrebiska je v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o pohrebníctve Obec

3.

Žehra.
Účelom tohto Prevádzkového poriadku je v súlade so zákonom o pohrebníctve upraviť
pravidlá prevádzky na pohrebisku a súvisiace práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb.
Článok II
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

1.

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Žehra (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo

2.
3.

„Obec“).
Správcom cintorína je v obci Žehra je obecný úrad Žehra.
Činnosti prevádzkovateľa podľa článku III odseku 1 písm. a, b a odseku 2 písm. b, c, d
uskutočňuje

Obec

na

základe

zmluvy

prostredníctvom spoločnosti EKOVER s. r. o.
4.

o Prevádzke

pohrebiska

Žehra

so sídlom v Krompachoch zriadenej na tento

účel.
Činnosti podľa článku III odseku 1 písm. c, d, e a odseku 2 písm. a, e, f, g, h, i, j, k, l
vykonáva v celom rozsahu Obec.
Článok III
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1.

v obci

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska,
e) údržbu komunikácií, hygienických a ostatných účelových zariadení pohrebiska a oplotenia na
pohrebisku, výsadbu drevín a zelene na pohrebisku, starostlivosť o vonkajší vzhľad pohrebiska,
udržiavanie spoločných hrobov a voľných miest na pohrebisku.
2.

Správa pohrebiska zahŕňa:

a) vedenie evidencie pohrebiska,
b) zdržanie sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožnenie
účasti cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávanie exhumácie ľudských ostatkov,
d) zabezpečenie, aby hrob spĺňal požiadavky podľa zákona o pohrebníctve,
e) dodržiavanie dĺžky tlecej doby podľa zákona o pohrebníctve,
f) dodržiavanie zákazu pochovávania podľa zákona o pohrebníctve,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa zákona o pohrebníctve a tohto Prevádzkového
poriadku,
h) nakladanie s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb a tento Prevádzkový poriadok
k) po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné
dosky, oplotenie Obci,
l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, podľa plánu pohrebných obradov a
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok IV
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Správca pohrebiska (obec) ďalej:
a)
b)
c)
d)

uzatvára s nájomcami nájomné zmluvy,
eviduje a prijíma platby za hrobové miesta,
písomne informuje nájomcu o lehotách, týkajúcich sa platieb nájomného,
písomne informuje nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené a v prípade zrušenia pohrebiska o dátume zrušenia, ak mu je známa adresa
nájomcu a túto informáciu zverejní na obvyklom mieste,

e) písomne informuje nájomcu o vypovedaní nájomnej zmluvy a výpoveď doručuje nájomcovi
f)
g)
h)
i)
j)

najmenej 3 mesiace pre dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť,
zabezpečuje prístup nájomcu k hrobovému miestu po celý čas trvania nájomnej zmluvy,
dáva písomné povolenia na úpravu a opravu hrobových miest,
zabezpečuje prístup k vode na pohrebisku a údržbu vodovodného systému,
pripravuje plán miest na pochovávanie a priebežne ho aktualizuje,
v prípade, ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú po uplynutí tlecej doby zotleté, tleciu dobu
predĺži a na tento účel si vyžiada posudok orgánu na ochranu zdravia.
Článok V
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1.

Nájomca hrobového miesta je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie u prevádzkovateľa pohrebiska,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2.

Nájom hrobového miesta vzniká na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového miesta

3.

uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a nájomcom.
Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať
hrobové miesto, zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo jeho
spopolnené pozostatky a upraviť povrch miesta. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové

4.

miesto do podnájmu.
Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov, resp. v súlade
s tlecou dobou. Prvé nájomné je splatné do 15 dní po podpise nájomnej zmluvy na 10
rokov vopred. Nájomné za ďalšie obdobia sú splatné do 30 dní vždy po každom uplynutí 10

5.

rokov.
Ak po

uplynutí

doby

nájmu

prejaví

nájomca

úmysel

predĺžiť

nájomnú

zmluvu,

prevádzkovateľ je povinný za podmienok, ktoré platia v tejto dobe pre iných nájomcov,
6.

novú nájomnú zmluvu uzavrieť.
Nájomca je povinný hrobové miesto pravidelne kosiť, odstraňovať burinu a rôzne nánosy.
Nájomca je povinný označiť hrobové miesto obvyklým spôsobom tak, aby nebol narušený
estetický vzhľad pohrebiska a tak, aby neohrozoval návštevníkov alebo okolité hrobové
miesta.

7.

Nájomca

má

povinnosť

venovať

starostlivosť

tiež

bezprostrednému

okoliu

hrobového miesta.
Odpad a ďalšie predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska je nájomca povinný
z hrobového miesta odstrániť.
Článok VI

Stavby a stavebné úpravy
1.

Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na vlastné
náklady len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Vo svojej žiadosti je
nájomca povinný uviesť charakter stavebných prác, termín začatia a ukončenia prác
a dodávateľa prác. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú stavebné práce sú povinné

2.

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úpravách musí nájomca dodržiavať tieto zásady,
určené prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového
miesta:
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) 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,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú vyššie ustanovené požiadavky.

3.

Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál a zeminu. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na
susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom

4.

vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska.
Výkopy a iné zemné práce, najmä odkladanie zeminy a formovanie hrobov môžu vykonávať
len fyzické a právnické osoby majúce na túto činnosť oprávnenie a na základe dohody

5.

s prevádzkovateľom pohrebiska.
Stromy a kry možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska ich môže odstrániť, ak narušujú
prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta.

Článok VII
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
1.

Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy nájomcovi
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu
je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu, o už
uskutočnenom zásahu
informovať nájomcu.

je

prevádzkovateľ

pohrebiska

povinný bezodkladne

písomne

2.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto,
vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo je
nebezpečenstvo

z omeškania,

urobí

potrebné

opatrenia

prevádzkovateľ

na

náklady

nájomcu.
Článok VIII
Prechod práv k nájmu hrobového miesta
1.

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť

2.

najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Nájomca nie je oprávnený previesť nájom k hrobovému miestu na inú osobu, s výnimkou
blízkych osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Ak
dôjde k prevodu, prevádzkovateľ zapíše nového nájomcu do evidencie a uzavrie s ním novú
nájomnú zmluvu.
Článok IX
Zánik práva k hrobovému miestu

1.

Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený nájomnú zmluvu k hrobovému vypovedať, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2.

Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu z dôvodu podľa predchádzajúceho
odseku 1 písm. c) iba vtedy, ak vopred písomne upozornil nájomcu, že uplynie lehota, na

3.

ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
V prípade, ak nájomca do 6 mesiacov po doručení oznámenia podľa predchádzajúcej vety
alebo jeho vyvesení na mieste obvyklom, ak adresa alebo sídlo nájomcu nie je známe,
nezaplatí nájomné za nasledujúce obdobie, prevádzkovateľ pohrebiska ho písomne
upozorní na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa

4.

má hrobové miesto zrušiť.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
Článok X
Likvidácia hrobového miesta

1.

Ak

prevádzkovateľ

pohrebiska

vypovie

nájomnú

zmluvu

z

dôvodov

uvedených

v predchádzajúcom článku IX odseku 1 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu

zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane
2.

príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v článku IX
odseku 1 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej
tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa

3.

nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v článku IX
odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto
lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni,
po uplynutí výpovednej lehoty ho správca odovzdá Obci. Po uplynutí výpovednej lehoty sa

4.

príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v článku IX
odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu
na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za

5.

opustenú vec.
Pri likvidácii hrobového miesta prevádzkovateľ pohrebiska vyhotoví protokol o likvidácii
hrobu, ktorý obsahuje identifikačné údaje nájomcu, označenie hrobového miesta, popis
vonkajšej úpravy hrobu, náhrobku a a ďalšieho príslušenstva hrobu a spôsob, akým sa
s príslušenstvom hrobu naloží. Protokol obsahuje obrazovú dokumentáciu hrobového
miesta.

6. Podmienky likvidácie hrobu:
a) K likvidácii nemôže dôjsť pred uplynutím tlecej doby.
b) Likvidácia sa môže uskutočniť najskôr po 10 rokoch od uplynutia doby nájmu, po
7.

predchádzajúcich upozorneniach Prevádzkovateľa/správcu.
Likvidáciu hrobu vykoná prevádzkovateľ. S príslušenstvom

hrobu

bude

naložené

s prihliadnutím na jeho historickú a umeleckú hodnotu. O likvidácii hrobu sa spíše protokol
8.

o likvidácii.
Hrobky a urny, ktoré majú kultúrnu hodnotu alebo význam nesmú byť s výnimkou prípadu
zrušenia pohrebiska odstránené.
Článok XI
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1.

Návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku,

2.

zákona o pohrebníctve a pokyny Prevádzkovateľa.
Návštevníci sú povinní udržiavať poriadok na

3.

pohrebiska.
Na pohrebisku je zakázané:
a) robiť hluk,
b) požívať alkoholické nápoje a návykové látky,
c) fajčiť,
d) ničiť hroby, hrobové miesta a náhrobky,
e) ničiť alebo poškodzovať zariadenia pohrebiska,
f) vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá,

pohrebisku

a zachovávať

dôstojnosť

g) vstupovať na pohrebisko motorovými vozidlami, bicyklom, na kolieskových korčuliach

4.

h)
i)
j)
Na

alebo iných podobných zariadeniach,
odpad ukladať na iných miestach, ako je určené (kontajner, nádoby na smeti),
nosiť odpad z domácnosti do kontajnera umiestneného na pohrebisku,
umiestňovať ponuky a reklamy na pohrebisku.
pohrebisku je možné sa zdržiavať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska.

Každý návštevník je povinný po ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia
opustiť pohrebisko. Návštevníkovi, ktorý zámerne zotrváva na pohrebisku po uzavretí tohto
pohrebiska i napriek tomu, že bol nato upozornený, je prevádzkovateľ pohrebiska
oprávnený
5.

obmedziť

osobnú

slobodu

a bezodkladne

oznámiť

príslušnému

útvaru

policajného zboru.
Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré sú pod vplyv alkoholických
alebo iných návykových látok alebo inak obťažujú svojim správaním návštevníkov

6.

pohrebiska.
Je zakázané ukladanie nádob, náradia a iných podobných predmetov na zelené plochy
alebo v okolí hrobových miest. Sviečky na pohrebisku možno rozsvecovať iba tak, aby

7.

nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu alebo iný odpad.
Na pohrebisku nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
umiestňovať lavičky alebo odkladacie priestory. Motorové vozidlá môžu na pohrebisko
vchádzať a zdržiavať sa tam len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

Článok XII
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1.

Pohrebisko je prístupné verejnosti:
V letnom období (od 01.04. do 30.09. od 6:30 hod. do 21:00 hod.)
V zimnom období (od 01.10. do 31.3. od 8:00 hod. do 19:00 hod.)
V čase od 27. októbra až 8. novembra

a počas Vianočných sviatkov (23.12 až

26.12) od 7:00 hod. do 20:00 hod.
2.

Mimo otváracej doby je vstup na pohrebisko zakázaný.
Článok XIII

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových miest

1.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po
uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe

2.

výsledkov hydrogeologického prieskumu.
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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

3.

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.

4.

Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej
dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú sa používať rakvy z nerozložiteľných
materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy s nepriepustným dnom. Všetky

5.

rakvy musia byť pevne zavreté a označené štítkom.
Plán hrobových miest tvorí prílohu tohto Prevádzkového poriadku.
Článok XIV
Dĺžka tlecej doby

1.
2.

Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. K likvidácii

3.

hrobu nemôže dôjsť pred uplynutím tlecej doby.
Pred uplynutím tlecej doby je možné ľudské ostatky exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije
alebo
c) žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

4.

Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva písomne prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené
na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

5.

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Článok V
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1.

Prevádzkovateľ/Správca pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení
na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste; dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania; záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého
ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou;
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec; dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o

zmene nájomcu; údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, skutočnosť,
či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob; údaje o pochovaní potrateného ľudského
plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá

musí

obsahovať

údaje

o

zákaze

pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal; a zrušení pohrebiska.
Článok XVI
Spôsob nakladania s odpadmi
1.
a)
b)
2.

Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:
odpad rastlinného pôvodu;
tuhý odpad (obaly, plastové kvetináče, sviece, kahance, stavebný odpad a pod.).
Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta a návštevník

3.

povinný odviesť do kontajnerov na to určených.
Prevádzkovateľ/Správca je oprávnený odstraňovať z hrobových miest netrvanlivé ozdoby,
ktoré narúčajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred vyvezením na miesto na
to určené.
Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou pohrebiska
Článok XVII
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa plánu dohodnutého s objednávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi týmto Prevádzkovým poriadkom, plánom pohrebných
obradov a pravidlami pochovávania určenými prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok XVIII
Cenník služieb a rozmery hrobov a pomníkov

1.Cena nájomného za hrobové miesto a rozmery hrobov:
Cena nájomného (poplatky) za hroby a rozmery hrobov tvoria prílohu č. 1 k VZN č. 2/2013
(„Prevádzkový poriadok pohrebiska)
2. Rozmery tabúľ pomníkov:
a) jednohrob a jednodielna krypta

80 cm x 60 cm

b) dvojhrob a dvojdielna krypta

90 cm x 70 cm

Článok XIX
Priestupky

1. Priestupku na úseku pohrebníctva, ktoré prejednáva Obec sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá Obec.
3. Za priestupky možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Za priestupky možno
uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Obce.
Článok XX
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli dňa
03.07.2013

v lehote

15

dní

pred

rokovaním

Obecného

zastupiteľstva

v súlade

2.

s ustanovením § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
Tento Prevádzkový poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Žehra dňa 31.7.2013

3.

uznesením č. OZ-31-07-13-B-9
Tento Prevádzkový poriadok sa vyhlási vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. Účinnosť nadobúda pätnástym
dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli, t. j. 15.08.2013.

V Žehre, dňa 03.07.2013

................................
Ivan Mižigar, starosta obce

