OBEC KAMENNÝ MOST

NÁVRH VZN O PRENÁJME HROBOVÉHO MIESTA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK
OBCE KAMENNÝ MOST

Obecné zastupiteľstvo v Kamennom Moste 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 Kamenný Most.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK
OBCE KAMENNÝ MOST

Názov pohrebiska:

POHREBISKO KAMENNÝ MOST-GURGYAL
A

Názov pohrebiska:

POHREBISKO KAMENNÝ MOST-KISTATA

Zriaďovateľ pohrebísk:
OBEC KAMENNÝ MOST
Prevádzkovateľ pohrebísk: OBEC KAMENNÝ MOST
V zastúpení:
Adresa:
IČO :

Mgr. Katarína Heiszlerová
943 58 Kamenný Most č. 29
000 47 244

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 pohrebísk obce Kamenný Most určuje podmienky, zásady,
opatrenia a upravuje správu, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní
pohrebiska zriadených obcou Kamenný Most, a to Kamenný Most – Gurgyal a Domu
smútku, pohrebiska Kamenný Most – Kistata.
3. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebísk, 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
Popis pohrebísk
1. Pohrebisko Kamenný Most - Gurgyal sa nachádza na parcele 510/1 o rozlohe 11 463 m2.
Pohrebisko je rozdelené na sekciu 1, 2, 3 s počtom hrobových miest 700.
Areál je zabezpečený vodou prostredníctvom dvoch studní, ktoré sú označené tabuľkami
„Voda nepitná“. Celý areál je oplotený pletivom a vstup na pohrebisko je zabezpečený 1
vstupnými bránkami a 2 veľkými obslužnými bránami. Pred domom smútku je
vybudovaná obradná plocha, určená na pietny akt.
Obslužné komunikácie – chodníky sú medzi jednotlivými časťami hrobových miest
nespevnené.
2. Pohrebisko Kamenný Most – Kistata, je majetkom Rímsko –katolickej cirkvy – Farnosť
Kamenný Most, nachádza sa na parc. č. 557 o rozlohe 4 028 m2, s počtom hrobových
miest 385. Areál je zabezpečený vodou prostredníctvom jednej studne, ktorá je označená
tabuľkou „Voda nepitná“. Celý areál je oplotený pletivom a vstup na pohrebisko je
zabezpečený 1 vstupnou bránkou a 1 veľkou obslužnou bránou. Pietni akt sa uskutoční na
pohrebisku Kamenný Most – Gurgyal, po obrate sú ľudské pozostatky prepravené na
pohrebné miesto na pohrebisku Kamenný Most – Kistata.
Obslužné komunikácie – chodníky sú medzi jednotlivými časťami hrobových miest
nespevnené.
3. V prílohe č. 1 a 2 je doložený situačný plán hrobových miest.
Čl. 3
Prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku
Pohrebisko zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu a pohrebisko prevádzkuje v súlade
so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
 vykopanie hrobu a zasypanie hrobu

 vykonávanie exhumácie
 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
 správu údržbu pohrebiska
 správu domu smútku
 údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
 zber a odvoz odpadu z pohrebiska
 dodávku nepitnej vody
 informačné služby
Vykopanie a zasypanie hrobu, pochovávanie a vykonanie exhumácie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska v plnom rozsahu prostredníctvom pohrebnej služby na základe
výberu obstarávateľa pohrebu.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prevziať ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak je
úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtveho, ak ide
o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti
s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme
ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska:
 spravuje pohrebiská uvedené v čl. 2 tohto VZN,
 zabezpečuje rozlúčku so zosnulými,
 vedie evidenciu voľných miest podľa situačného plánu pohrebiska a možnosti pre
ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané miesto
a nebolo obnovené,
 stará sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, spoločné nezapožičané miesta na pohrebisku,
údržbu zelene, úpravu chodníkov a to aj v zimnom období,
 dbá na citlivé správanie v styku s pozostalými, pri smútočných obradoch umožňuje
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 povoľuje vstup na pohrebiská pohrebným službám za účelom uskutočnenia
pohrebných služieb,
 uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá nájomné za užívanie hrobových
miest a informuje nájomcov o uplynutí doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené,
 na základe žiadosti nájomcu o povolenie stavebných prác na hrobovom mieste vydáva
súhlas na práce a vstup na pohrebisko,
 prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta,
okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska,
o pripravovanom zásahu je povinný vopred písomne informovať nájomcu a o už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať
nájomcu,
 prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, pretože sú
súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie,
 prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil
svojim konaním.

Dom smútku
Prevádzkovateľom Domu smútku na pohrebisku Kamenný Most-Gurgyal, je Obec.
Prevádzkovateľ dbá na základné hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia potrebné
z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov pri poskytovaní pohrebných služieb podľa zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
1. Obec prepožičiava Dom smútku obstarávateľovi pohrebu na dobu potrebnú do času
pochovania, za úhradu nákladov za služby spojené s jeho užívaním.
2. Priestory domu smútku a dispozičné riešenie:
 obradná sieň s katafalkom,
 technická miestnosť, pre uloženie pracovných pomôcok a pracovného odevu
obslužného personálu
 samostatná miestnosť s chladiacim zariadením
 sociálne zariadenie
 sklad
V samostatnej miestnosti s chladiacim zariadením sa ukladajú ľudské pozostatky do času
pochovania. Funkčnosť chladiacich zariadení je pravidelne kontrolovaná odborným
servisným technikom. Chladiace zariadenie zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí
0 °C až 5°.
3. Pri používaní dezinfekčných prostriedkov sa dodržiava návod na použitie správne riedenie
a expozičný čas použitého výrobku a zabezpečí sa dostatočné vetranie.
Pri používaní čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch sa používajú ochranné osobné
prostriedky.
4. Údržba domu smútku je zabezpečovaná priebežne podľa potreby. Upratovanie
zabezpečuje zamestnanec obce.
5. Priestory domov smútku sa kontrolujú pred každým obradom.
6. Dom smútku slúži aj na vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
7. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
8. Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ domu smútku umožní 30
minút pred konečným uzavretím rakvy pred pochovaním prítomnosť obstarávateľa
pohrebu a blízkych osôb.
9. Zamestnanci prevádzkovateľa domu smútku pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s
rakvou sú povinní citlivo a slušne správať sa k obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám
a byť primerane oblečení.
Čl. 4
Evidencia pohrebísk
1. Evidencia hrobových miest je vedená elektronicky.
2. Evidencia hrobových miest na pohrebisku, obsahuje:
 meno a priezvisko osoby, ktorej ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
 miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,
 dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
 meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
 dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
 údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 evidencia hrobových miest má trvalý charakter a uchováva ju prevádzkovateľ.

3.Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 zrušenie pohrebiska,
 skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
alebo vojnový hrob.
Čl. 5
Práva a povinnosti pohrebných služieb
1. Pohrebné služby sú povinné:
 prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
 prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu
minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného obradu,
 pochovávať podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska a v zmysle platného zákona
 dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska,
 pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní
sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a
vystupovaním zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu,
 nadbytočnú zeminu po výkope ukladať na miesto určené prevádzkovateľom
pohrebiska,
 pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko majú byť
poučení o bezpečnosti pri práci, PO, OŽP a sú povinní tieto pokyny dodržať,
2. Pohrebné služby sú oprávnené na poskytovanie služieb podľa zákona č. 455/1991 Z.z.
o živnostenskom podnikaní a zodpovedné za:
 umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatváraní
rakvy pred pochovaním
 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.
Čl. 6
Práva a povinnosti kamenárskych firiem
1. Pred každým vstupom na pohrebisko nahlási vstup prevádzkovateľovi pohrebiska.
2. Vykonávať svoju činnosť na pohrebisku iba po predchádzajúcom písomnom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude vydaný na základe žiadosti o úpravu hrobového
miesta, ktorú podáva nájomca hrobového miesta.
3. Dodržiavať stanovené rozmery hrobového miesta a prevádzkový poriadok pohrebiska.

4. Po realizácii prác odviesť na vlastné náklady zvyškový stavebný materiál, zeminu
a upraviť okolie hrobového miesta.
5. Vykonávať svoju činnosť v zmysle podmienok stanovených v čl. 13 tohto VZN.
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 160 cm, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
220 cm,
 dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody,
 bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
 rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške min 120 cm.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 10 rokov.
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 100 cm.
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. Pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery:
 detský hrob pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm,
 detský hrob pre dieťa do 14 rokov 90 x 200 cm,
 jednohrob 110 x 250 cm,
 dvojhrob 210 x 250 cm,
 trojhrob 310 x 250 cm,
 urnové miesto 80 x 80 cm.
 bočné vzdialenosti medzi hrobmi (hrobkami) musia byť 30 cm,
 predné a zadné hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.
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 podľa §19 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.
 Zakázané je exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou;
 dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou
chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie .
10. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé
nové hrobové miesto vytýči správca hranice. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby
môžu zahájiť kopanie hrobu, až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov
hrobu oprávnenou osobou, ktorú určí prevádzkovateľ. Prideľovanie a určovanie poradia
hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
11. Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.

Čl. 8

Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov, odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do
hrobu.

Čl. 9
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vymeranie hrobového miesta a prevádza dozor pri
stavebných a iných prácach na pohrebisku.
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby, ak zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve neustanovuje inak.
Nájomná zmluva musí obsahovať identifikačné údaje nájomcu v rozsahu meno, priezvisko,
adresu miesta trvalého pobytu a dátum narodenia nájomcu.
Nájomca je povinný:
 užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
 udržiavať poriadok na pohrebisku,
 na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a udržiavať poriadok
v okolí 30 cm od neho, najmä zabezpečiť, aby hrobové miesto bolo odburinené,
očistené a zbavené znehodnotenej výzdoby,
 vopred písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny na hrobovom
príslušenstve,
 realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie
alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t. j. náhrobného kameňa),
náhrobnej dosky (t. j. platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej
schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a
pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové
miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie
odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o
príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť
prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi
pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie do 24 hodín, po ukončení akýchkoľvek
stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie hrobového
miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Ak sa tak
nestane, prevádzkovateľ cintorína dá okolie do pôvodného stavu do 24 hodín a
náklady na práce, ktoré boli potrebné vykonať, budú fakturované nájomcovi
hrobového miesta.
 zdržať sa umiestňovania lavičiek, skriniek na náradie a podobného mobiliáru v areáli
pohrebiska,





zamedziť vzniku prípadného požiaru pálením sviečok alebo kahancov a to výlučným
používaním sviečok a kahancov v ochrannom sklenenom obale,
znehodnotenú výzdobu odložiť do kontajnerov na to určených,
nájomca je povinný platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním
hrobového miesta.

Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
d) fajčiť na pohrebisku,
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
f) vodiť psov a iné zvieratá na pohrebisko,
g) robiť hluk na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i) vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka, ak je
blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá.

Čl. 10
Povinnosti návštevníka pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný
 dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
 zachovávať dôstojnosť a správať sa primerane k piete miesta, zdržať sa konania,
ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by
urážalo pozostalých.
2. Zakazuje sa:
 poškodzovanie hrobov a ich príslušenstva a ostatné zariadenie pohrebiska,
 v areáli pohrebiska fajčiť, požívať alkohol a omamné látky,
 vstup na pohrebisko osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 na pohrebisku a v dome smútku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk,
 umiestňovať reklamné plagáty v celom areáli,
 vstup zvierat do areálu pohrebiska,
 jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch, kolieskových korčuliach,
motocykloch,
3. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách, a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do
chladiaceho zariadenia,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a

inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
4. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a návštevníkom, sú vodiči vozidiel povinní
pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných
priestorov vozidiel. Vodiči vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, inak
môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska.
6. Odpadky a podobné predmety (suché kytice, vence) sa môžu odkladať len na vyhradených
miestach na pohrebisku t.j. do kontajnerov.
7. Na pohrebisku a jeho jednotlivých častiach nie je možné bez dohody s prevádzkovateľom
umiestňovať veľké predmety, ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na susedné hroby
je zakázané.
8. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať
bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané
páliť trávu, lístie a iný odpad. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ
rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo
zakázať.
9. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
10. Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.
Čl. 11
Cenník služieb
Cena za prenájom hrobového miesta na 10 rokov
 detský hrob
10 €
 jednohrob
20 €
 dvojhrob
40 €
 pri prenájme štvor- a viac hrobov sa účtujú ako násobok jednohrobu na 10 rokov
 urnové miesto
20 €

Čl. 12
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:




4.
5.

6.
7.
8.

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.
Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje
ustanovenia tohto VZN a jeho činnosť by rušila pohrebný obrad.
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.
Vstup motorových vozidiel na pohrebiská bez osobitného povolenia je zakázaný.
Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
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. 13
Zrušenie pohrebiska

1. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
2. Zrušiť vojnové hroby možno len v zmysle zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
Čl. 14
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. 15
Prístup pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe:
od 01.04. do 30.09. v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.
od 01.10. do 30.10. v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod
od 31.10. do 02.11. v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.
od 03.11. do 31.03. v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.
2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia.
3. Dom smútku je uzamknutý, otvára sa iba v prípade žiadosti pozostalých.
4. Prevádzkovateľ pohrebísk je dostupní v nasledovné dni:
Pondelok: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Stredu: 8.00-12.00 a 13.00-17.30 hod.
Piatok: 8.00-12.00 hod.
5. Prevádzkovateľ má právo podľa potreby prispôsobiť otváracie hodiny.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup
verejnosti.

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. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
 zvyšky kvetinovej výzdoby,
 napadané lístie a odstránenú trávu,
 nádoby od sviečok,
 poškodené ozdobné predmety.
2. Vývoz odpadu je zabezpečený obcou na základe písomnej zmluvy s firmou Ekoreal s.r.o.,
ktorá v obci realizuje nakladanie s komunálnym odpadom v súlade zo Zákonom
č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe a oprave pomníkov si musí nájomca
hrobového miesta z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť.

Čl. 17
Kontrola prevádzkového poriadku
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú:
 starosta obce,
 hlavný kontrolór obce,
 poverený zamestnanec,
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva

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.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska vyvesí tento prevádzkový poriadok na úradnej tabuli
a v priestoroch oboch pohrebísk.
Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom
v Kamennom Moste, dňa
2018 uznesením č.
/ 2018.
2. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže
schváliť len OZ v Kamennom Moste.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenný Most, ktorým 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 Obce
Kamenný Most č. 18/2009/4 zo dňa 26.11.2009 a VZN č. 2/2013, uznesením č. 32/2013
o prenájme hrobového miesta zo 24.05.2013 .
V Kamennom Moste, dňa

––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Katarína Heiszlerová
starostka obce

Na pripomienkovanie pred schválením:
Vyvesené dňa
Zvesené dňa
Po schválení OZ:
Vyvesené dňa
Zvesené dňa

