Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Červený Kláštor
číslo 5/2011
o prevádzke pohrebiska na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore v súlade s ustanovením § 6 odst. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.

Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska obce Červený Kláštor
Čl. 1
Predmet úpravy.
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Červený Kláštor (ďalej len prevádzkový poriadok) upravuje rozsah služieb
poskytovaných na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti pohrebnej služby, povinnosti nájomcu
hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb.
Čl. 2
Úvodné ustanovenia.
1. Úcta k pamiatke zosnulých, spoločenské postavenie a poslanie pohrebiska a dodržiavanie zdravotných predpisov v
zdravotno-technických zariadeniach určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo ukladania ich spopolnených
pozostatkov prikazujú, aby pohrebisko bolo nielen udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale
aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné a ostatné platné predpisy.
2. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko, (cintorín), nachádzajúce sa v západnej zastavanej časti Obce Červený
Kláštor. Pozemky pohrebiska sú vo vlastníctve obce Červený Kláštor, Evanj. cirkvi a.v. a Rímsko – katol. cirkvi.
3. Na pohrebisku platí povinnosť pochovávať zosnulých za rovnocenných podmienok bez ohľadu na ich náboženské
vierovyznanie a bez ohľadu na to, či ide o obrad občiansky, cirkevný alebo iný.
Čl. 3
Prevádzkovateľ pohrebiska.
1. V súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. pohrebisko prevádzkuje Obec Červený Kláštor, Červený
Kláštor č. 65 a to prostredníctvom zriadenej funkcie „Správca pohrebiska“ so sídlom v budove Obecného úradu v Červenom
Kláštore, (ďalej len prevádzkovateľ pohrebiska).
2.Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi týmto prevádzkovým poriadkom schváleným Obecným
zastupiteľstvom v Červenom Kláštore a príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Čl. 4
Obsah prevádzkového poriadku.
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,
b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku,
e) čas, kedy sú pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
g) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3, zák. 131/2010 Z.z.,
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a zák. 131/2010 Z.z.,
i) spôsob nakladania s odpadmi,
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
k) cenník služieb.
Čl. 5
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk.
Zriaďovateľ pohrebísk: Obec Červený Kláštor
Prevádzkovateľ pohrebísk: Obec Červený Kláštor
IČO:00326 523
Čl. 6
Rozsah služieb a činností poskytované na pohrebisku.
1. Prevádzkovateľ pohrebiska organizačne zabezpečuje činnosti uvedené v §17 ods. 3 citovaného zákona, a to:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku – rieši samostatný prevádzkový poriadok,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Čl. 7
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia 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 zmenu údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Čl. 8
Užívanie hrobového miesta.
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva musí mať písomnú formu.
2) Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými
pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Tlecia doba podľa zloženia pôdy je
najmenej 25 rokov od pochovania.
3) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebisko prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
4) Za prenajatie miesta na pohrebisku je povinný nájomca zaplatiť nájomné podľa cenníka tohto prevádzkového poriadku.
Nájomné sa platí spravidla na 10 rokov dopredu. Po uplynutí tlecej doby je možné nájomné zaplatiť i na dobu kratšiu ako
10 rokov.
5) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka. Ak je týchto osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
6) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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
pohrebisko. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne
písomne informovať nájomcu.
7) Prevádzkovateľ je povinný mať situačné plány cintorína, viesť v nich evidenciu voľných miest a dovoliť občanom, aby na
požiadanie do nich nahliadli. Všetky hroby musia byť označené číslami v súlade s plánmi cintorínov.
8) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie miest.
9) Vlastníkom pozemkov – fyzické osoby – ktorí majú prenajaté hrobové miesta na pozemkoch, ktorých sú vlastníkmi,
odpadá povinnosť platenia nájmu.

Čl. 9
Výpoveď nájomnej zmluvy.
1) Prevádzkovateľ je povinný:
a) najneskôr 3 mesiace vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má zaplatené nájomné,
b) najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy,
2) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvy vypovie 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.
3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), musí zabezpečiť
so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na
nové hrobové miesto.
4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 2, písmeno c), je povinný výpoveď
doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú má zaplatené nájomné. Ak mu nie je známa
adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. Ak je nájomca 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, príslušenstvo hrobu sa považuje za
opustenú vec.
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca nie je
známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa,
odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s
označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta
so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

Čl. 10
Povinnosti návštevníka pohrebisko v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku.
1) Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok, zákon o pohrebníctve a
pokyny prevádzkovateľa.
2) V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti týchto miest je na pohrebisku a v dome
smútku zakázané:
- správať sa hlučne a nedôstojne,
- fajčiť,
- odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (1100l kontajnery),
- vodiť psov,
- poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorínov,
- poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín,
- jazdiť na bicykloch či kolieskových korčuliach,
- umiestňovanie ponúk a reklám.
3) Vjazd na cintorín motorovým vozidlom je povolený len:
a) v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu),
b) pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou,
c) pri zabezpečovaní údržby pohrebiska a domu smútku,
d) za účelom vývozu odpadkových košov,
e) v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.
4) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené,
očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
Čl. 11
Čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti.
1. Pohrebisko sú prístupné verejnosti 24 hod. denne.
2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky obstarávateľa i v inom
čase po dohode s prevádzkovateľom.
4) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích hodín. Na vstup na
pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

Čl. 12
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských zostatkov, plán hrobových miest.
1) Ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu
(napr. pri epidémii).
2) 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 minimálne 1,2 m.
3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
4) 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.
5) Do hrobky je možné uložiť i viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
Čl. 13
Plán hrobových miest
1) Pohrebisko je rozdelené na sektory.
2) Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v pláne pohrebiska. Plán hrobových miest musí byť zverejnený na informačnej
tabuli na cintoríne.
Čl. 14
Exhumácia
1) Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo na žiadosť obstarávateľa pohrebu .
2) Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí
obsahovať:
a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, 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.
2) Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
3) Pracovníci vykonávajúci exhumáciu musia byť vybavení, okrem základného pracovného odevu v záujme ochrany zdravia
ďalšími ochrannými pracovnými prostriedkami – gumovými rukavicami a rúškom na ochranou dýchacích ciest.

Čl. 15
Tlecia doba
Ľudské pozostatky na pohrebisku musia byt uložené v hrobe, a to najmenej do uplynutia tlecej doby. V podmienkach Obce
Červený Kláštor trvá tlecia doba najmenej 25 rokov.
Čl. 16
Vedenie evidencie pohrebiska
1.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť 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 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 podľa
osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
-údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
-písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota dátumu, na ktorú bolo nájomné zaplatené, pritom postupovať
v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
2. viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, zrušení pohrebiska,
3. zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 131/2010 Z.z.,

4. dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3, Zákona č. 131/2010 Z.z.,
5. dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l, Zákona č. 131/2010 Z.z.,
6. pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22, Zákona č. 131/2010 Z.z.,
7. nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
8. chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
9. umiestniť namieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
10. starať sa o zeleň, nachádzajúcu sa na pohrebisku vrátane jej pravidelnej údržby,
11. vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku ,
12. spravovať a udržiavať objekty, nachádzajúce sa na pohrebisku –Dom smútku.
13. starať sa o inžinierske siete na pohrebisku ,
14. starať sa o oplotenie pohrebiska,
15. zabezpečovať čistotu a poriadok na pohrebisku,
16. zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby,
17. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
18. vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19, Zákona 131/2010 Z.z.,
19. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento vyžiadať
posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na základe toho posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
20. vykonávať dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska,
21. vyberať poplatok za prenájom obradnej miestnosti a udeľovať povolenie za vjazd automobilových vozidiel do pohrebiska,
22. Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
Čl. 17
Stavby na pohrebisku
1) Pri vybudovaní akejkoľvek stavby – nového hrobu, náhrobného pomníka, hrobky, urnového miesta na pohrebisku alebo
úpravy už jestvujúcej stavby je potrebný súhlas prevádzkovateľa. Pri opravách hrobov je tiež povinnosť pred uskutočnením
opravy dať prevádzkovateľovi pohrebiska oznámenie o vykonaní opravy.
2) Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami:
a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy,
b) rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu,
Jedno hrob
Dvoj hrob
Troj hrob
Detský hrob
Urna

:
:
:
:
:

240
240
240
130
50

x 110 cm
x 210 cm
x 310 cm
x 80 cm
x 50 cm

Výkopové práce na pohrebisku je možné uskutočniť len na základe predchádzajúceho vytýčenia hrobového miesta
prevádzkovateľom pohrebiska.
3 Pri vytýčení hrobového miesta:
a) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, široké 70 cm ( predná a zadná strana susediacich hrobov )
b) dodržať vzdialenosť min. 60 cm medzi pevnými stenami susediacich hrobiek,
c) dodržať líniu predných a zadných hrán rámov hrobiek v jednej priamke s prednými a zadnými hranami rámov susedných
hrobiek.
4.Pri stavbe náhrobku musia jeho jednotlivé kusy do seba zapadať.
5.Počas výkopových prác hrobového miesta na voľnom priestranstve je možné použiť okolitý priestor na uloženie vykopanej
zeminy. Prebytočnú zeminu sa musí odviezť z areálu pohrebisko na určenú skládku.
6.Počas výkopových prác hrobového miesta v zástavbe medzi jestvujúcimi hrobmi a náhrobkami uložiť vykopanú zeminu do
vhodnej zbernej nádoby, resp. tak, aby nedošlo k poškodeniu a znehodnoteniu susedných náhrobkov a pomníkov.
7.Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe
objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
8. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným súhlasom osoby, ktorá je
oprávnená na ich vykonanie.
9. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov
používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
10. Odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby nie je prípustné bez vedomia prevádzkovateľa pohrebiska.
11. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska je prísne zakázané.

Čl. 18
Stromy, kríky, lavičky
1) Stromy a kríky na pohrebisku je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa a na mieste ním určenom.
2) Vysádzanie, ošetrovanie a výruby stromov a kríkov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom dbá na to aby pri likvidácii drevín
nedošlo k poškodeniu hrobov.
3) O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje prevádzkovateľ pohrebiska v zmysle platných predpisov.
4) Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto lavičky môžu všetci návštevníci cintorína.
Čl. 19
Práce na pohrebisku
1) Práce na pohrebisku (vykopanie hrobu a zasypanie hrobu) vykonávajú zmluvní zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska
na to určení, alebo iné, na to určené osoby so súhlasom prevádzkovateľa. Pochovanie vykonáva pohrebná služba podľa
objednávky obstarávateľa pohrebu alebo iné, na to pohrebnou službou splnomocnené osoby .
2) Pri zistení nedostatkov v starostlivosti o prenajaté miesto vyzve prevádzkovateľ nájomcu, aby ich v stanovenej lehote
odstránil. Zvädnuté kvety, znehodnotené vence a ozdoby iného druhu je nájomca povinný odniesť do kontajnera.
Čl. 20
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta na určenej ploche v areáli
pohrebiska, resp. do kontajnera, určeného prevádzkovateľom
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu pravidelne podľa potreby
prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie nakladať s odpadmi na území obce Červený Kláštor podľa zák. č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené v príslušnom VZN platnom na území obce. Za zber a odvoz odpadu
zodpovedá správca pohrebiska.
Čl. 21
Priestupky
1) Priestupku na úseku pohrebníctva 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) Na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov).
3) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob,
čas trvania a následky protiprávneho konania.
4) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €, výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Čl. 22
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1) Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu.
2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:
a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu
Čl. 23
Poplatky za hrobové miesta
1) Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

Typ hrobov6ho miesta

Cena v €

Jedno hrob
Dvoi hrob
Troi hrob

13,00

40,00

DetskV hrob

10,00

UrnovV hrob

10,00

Hrobka 1 - miestna, 4m2
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Hrobka2-miestna,Bm2

42,00

Hrobka viacmiestna

N6sobok ceny 1-miestne

27,00

,00
j

2) Predizenie uZivac eho preva na hrobove aebo urnove miesto je mozn6 na d'alsie obdobie po uplatneni prAva na jeho
prediZenie v zmysle ustanoveni zakana a. 1311201A Z. z. o pohrebnictve a po zaplateni ceny pren6jmu v zmysle
prev6dzkov6ho poriadku pohrebiska. Prenejom hroboveho miesia kondi vypovedaninr najomnej zrnluvy.
3) Cena vi'kopu hrobu pre uloZenie rakvy so zosnulym vratane nasledn6ho zasypania:

Poskytnuti sluiba
V'ikopove pr6ce a 0prava hrobu
Prechodn6 ulo2enie zosnul6ho v
chladiacom zariadeni domu smiiiku
do zAkonnej lehoty pochovania

Cena v €
40,00
10,0/deri

4) Poplatok uvedeni v ods. 1)cl. 23 sa zni2uje o 50% pre obaana ktori ma trvaly pobyt v obc Cerveny Klaitor

ar
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Z6verecne ustanovenia
1) Kontrolu dodrziavania ustanoveni tohto prevadzkovdho poriadku vykondva:

aerveni KlaStor, poslanci Obecneho zastupitel'stva v Cervenom Klestore v rdzsahu svojich pravomoci
danych z6konom a. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov (S 25 ods. 3 pismeno d) a e),
poverenizamestnanci obecneho Iradu Cerven!'KldStor a Regionarlny urad verejn6ho zdravotnictva v Presove.
2) Poklal' tento prevadzkovy poriadok neupravuje niektore pravne vztahy fa pohrebisku, bude sa v pripade ch vTnikLr
postupoval v zmys e z'kona
131120102. z o pohrebnictve.
3) Dnom nadobudnutia ridinnosti tohto prevadzkoveho poriadku sa ruSi VZN d.'112007 o prevadzkovani pohrebiska na izemi
schvaleni dRa 28.3.2007 Uradom verejneho
obce oerven!' Kiastor (prevadzkovy poriadok pohrebiska - ktorf
hlavny kontrolor obce

t

bo

zdravotnictva v Poprade rozhodnutirn t. KK906/A2007 )
4)Tento prevatdzkovy poriadok bol schvaleni Obecn:inr zastupitel'stvom v Cervenom Klastore

d

.5/05/2011

v Ce'veror Klasto'e

4 lovemo'a 201'
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uzurny
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dia 30.11.2011, uznesenim
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