OBEC SOKOĽANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2/2012
ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Sokoľany

Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie dňa:

26. 11. 2012

Pripomienkovanie ukončené dňa:

10. 12. 2012

VZN schválené uznesením OcZ dňa :

12. 12. 2012

VZN vyhlásené po schválení dňa :

14. 12. 2012

VZN nadobúda účinnosť dňa :

30. 12. 2012

Obec Sokoľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve
(ďalej len pohrebníctve) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sokoľany (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku, povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska a domu smútku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov
pohrebiska a domu smútku, cenník služieb.
§2
Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku
1) Pohrebisko - cintorín a Dom smútku prevádzkuje obec Sokoľany (ďalej len „prevádzkovateľ
pohrebiska“), IČO 00690741.
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku
1) Prevádzkovateľ zabezpečuje služby:
a) pochovávanie,
b) vykonávanie exhumácie,
c) správu a údržbu pohrebiska,
d) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
f) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
g) dodávku vody
h) správu domu smútku
2) Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov
3) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb obstaráva.
4)

Ak obstarávateľ pohrebu požiada prevádzkovateľa pohrebiska o zabezpečenie osoby
dohliadajúcej počas pohrebu na uloženie ľudských pozostatkov do hrobu, prevádzkovateľ ho
zabezpečí za úhradu.
§4
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku

1) Zabezpečuje schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov na pohrebisku.
2) Zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania
dôstojnosti miesta. Vysádza a udržiava dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich spílenia
zabezpečí spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
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3) Upozorňuje nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebiska.
4) Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených.
5) Dodržiava základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri
prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
6) Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky pohrebiska sú povinné
používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa správať
k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám.
7) Vedie evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské pozostatky sú
v hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v § 17
zákona o pohrebníctve. Evidencia pohrebiska je vedená v informačnom systéme Obecného
úradu Sokoľany v digitálnej forme.
8) Dočasne ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku.
9) Otvára dom smútku pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo
podľa dohody so smútiacou rodinou.
10)Po ukončení smútočného obradu zabezpečí dom smútku pred jeho poškodením, odcudzením
a zničením zariadenia domu smútku cudzou osobou.
11)Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne sa
uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce.
§5
Užívanie hrobového miesta
1) Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
2) Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
užívanie hrobového miesta.
3) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu o nájme
hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) na dobu neurčitú. Zmluva nesmie byť
vypovedaná skôr, ako po uplynutí 20 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
4) Za užívanie hrobového miesta alebo uloženie urny v kolumbáriu nájomca platí
prevádzkovateľovi jednorazové nájomné pri uzavretí nájomnej zmluvy. Cenník služieb je
uvedený v § 13 tohto VZN.

§6
Uskutočňovanie drobných stavieb
1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v § 19 zákona č.
131/2010 Z. z.
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2) Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác na cintoríne je povinný ich
uskutočnenie vopred písomne ohlásiť obecnému úradu Sokoľany.
3) Pre drobnú stavbu - hrobku sa určujú nasledovné rozmery:
a) dĺžka 230 cm
b) šírka 100 cm
4) Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného
oznámenia obecného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.
5) Po ukončení výkopových resp. stavebných prác na pohrebisku je ten, kto tieto práce vykonával
upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný stavebný
materiál a zlikvidovať všetok odpad. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí
zodpovedá nájomca hrobového miesta.
§7
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu
dôstojnosti hrobového miesta
b) odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej
c) zaplatiť jednorázovo nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
2) Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c) vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
d) fajčiť na pohrebisku,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f) vodiť psov na pohrebisko,
g) robiť hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i) vstup deťom do 10 rokov na pohrebisko bez sprievodu dospelej osoby.

§8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému
záujmu.
2) Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
VZN 2/2012 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sokoľany

4/6

b)
c)
d)
e)
f)
g)

fajčiť na pohrebisku,
odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
vodiť psov na pohrebisko,
robiť hluk na pohrebisku,
neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
vstup deťom do 10 rokov na pohrebisko bez sprievodu dospelej osoby.

§9
Prístup pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.
§ 10
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska
–
v KOLUMBÁRIU.
4) Výkopové práce súvisiace:
a) s pochovávaním vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť
bezpečnostné a hygienické podmienky.
b) s exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť
bezpečnostné a hygienické podmienky.
5) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho
istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
§ 11
Dĺžka tlecej doby
Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá 20
rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
§ 12
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do
zberných nádob na to určených na pohrebisku.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú
vyváža pravidelne podľa potreby. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty
okolo zbernej nádoby zodpovedá správca pohrebiska.
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3) Pohrebisko je vybavené stojanom s pitnou vodou.
§ 13
Cenník služieb
1) Jednorazové nájomné za užívanie hrobového miesta alebo miesta v kolumbáriu sa stanovuje
nasledovne:
a) jeden hrob vo výške 16,60 EUR
pre občana s trvalým pobytom v obci
332,00 EUR
pre občana bez trvalého pobytu v obci
b) kolumbárium
8,30 EUR
pre občana s trvalým pobytom v obci
166,00 EUR
pre občana bez trvalého pobytu v obci
2) Poplatok za prechodné uloženie rakvy v chladiacom zariadení domu smútku: 3,50 EUR za
každý aj začatý deň.
3) Poplatok za dom smútku v deň pohrebu je 5,- EUR.
4) Poplatok za služby poskytované prevádzkovateľom počas pohrebu 10,- EUR.
§ 14
Kontrola a dodržiavanie VZN
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci OcZ a členovia komisie
verejného poriadku.
2) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je priestupkom v zmysle § 32 zákona
o pohrebníctve.
§ 15
Záverečné ustanovenie
1) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2007 o prevádzke
pohrebiska
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení
zverejnením na úradnej tabuli.

Ing. Tomáš Suchý
starosta obce
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