OBEC DOLNÉ ZELENICE
Obecný úrad Dolné Zelenice, PSČ 920 52

Identifikačné údaje:
Zriaďovateľ pohrebiska : Obec Dolné Zelenice
č.107 , 920 52
Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Dolné Zelenice
č.107 , 920 52
IČO: 00653942

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Zeleniciach na základe § 4 ods.3 písm. f a § 6 ods.1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov schvaľuje v súlade s § 18
ods.2 zákona NR SR č. 131 /2010 Z.z. o pohrebníctve pre pohrebisko obce Dolné Zelenice ,
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č.4/2011

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Zelenice

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov
alebo popola. Je to spoločný názov pre cintorín. Pohrebiská (cintoríny)
zriaďujú obecné úrady, ktoré ich správu môžu zveriť iným organizáciám.
2. Cintorín v obci Dolné Zelenice spravuje Obecný úrad Dolné Zelenice,
ktorý zabezpečuje požiadavky občanov.
3. Správcom cintorína i jeho prevádzkovateľom v obci Dolné Zelenice je
Obecný úrad Dolné Zelenice.
4. Správca cintorína i jeho prevádzkovateľ svojou činnosťou zvyšujú úroveň
pohrebných služieb.
5. Správca cintorína a prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu
o prideľovaní hrobových miest, stará sa o vzhľad pohrebiska, vykonáva
dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku. Ďalej udržiava zariadenie
domu rozlúčky, čistí chodníky, zabezpečuje vývoz odpadkov
a zásobovanie vodou. Voda podlieha parametrom určeným hlavným
hygienikom.
6. Správca cintorína podľa potreby rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti,
v ktorých prideľuje miesta pre hroby, hrobky a urny.
Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
Vykonávanie exhumácie,
Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
Správu pohrebiska,
Správu domu smútku
Údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
1. Viesť evidenciu pohrebiska
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 trvalého pobytu,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta §663 až
684 občianskeho zakonníka a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránená ako
národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa §
14 zákona č.49/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov alebo či ide o vojnový hrob
(zákon č. 130/ 2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení
neskorších predpisov.)
- 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. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska , ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe trvania, ak taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska
- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri
pohrebnom obrade umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1
zákona č. 131/2010 Z.z
d) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods.3 zákona
č.131/2010 Z.z
e) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods.1 zákona
č.131/2010 Z.z
f) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona
č.131/2010 Z.z
g) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
h) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
i) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku vrátane jej
pravidelnej údržby,
j) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
k) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku
– Dom smútku
l) starať sa o oplotenie pohrebiska

Článok 4
Pochovávacie obvody
1. Uloženie tela mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na
pohrebisku, v katastri obce ktorého osoba zomrela, pred úmrtím
žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené
z dopravného prostriedku.
2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku môže povoliť obecný úrad,
do obvodu ktorého pohrebisko patrí.

Článok 5
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto
požiadavky:
a) hĺbka - dospelá osoba a dieťa staršie ako 10 rokov musí bať
najmenej 1,6 m
b) dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
c) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
d) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej
vody
e) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť
najmenej 0,3 m,
f) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do
hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.
Na dvojhrob a viachrob sa tieto ustanovenia nevsťahujú.
2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej
tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na
základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
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 vrchnou rakvou bude 1 m.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými
pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami.
5. Ľudské ostatky sa môžu exhumovať na :
a) príkaz sudcu alebo prokurátora § 156 ods.2 Trestného zákona
alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola
obstarávateľom pohrebu.

6. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 5 žiadateľ podáva
prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky
uložené, a musí obsahovať:
a) vyjadrenie RÚVZ, 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 prevezme.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 6 nevyhovie,
rozhodne o nej súd.
8. Na rozhodovanie o exhumácií vojnovej obete sa vzťahuje zákon
č.130/2005 Z.z
9. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Článok 6
Uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov

1. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania
zosnulého, vysloveného za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa
pohrebu. Urnu s popolom možno uložiť do hrobu a do miest na uloženie urny
v rámci ostatných častí pohrebísk. Urnu možno umiestniť aj pri náhrobku, musí
však byť uložená vo zvláštnej skrinke a pripevnená.

Článok 7
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluva
musí mať písomnú formu.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú:
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
majú dedičia: ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako
prvý.

4. 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 pohrebiska. O takom pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového
miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
6. 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.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať situačné plány cintorína, viesť v nich
evidenciu voľných miest a dovoliť občanom, aby na požiadanie do nich
mohli nahliadnuť. Všetky hroby musia byť označené číslami v súlade
s plánmi cintorínov.

Článok 8
Rozmery hrobových miest
1. Na hrob alebo hrobku môže byť prepožičané miesto v týchto rozmeroch:
- pre hrob (hrobku) dospelého
90 x 200 cm
- pre dvojhrob (hrobku) dospelých
200 x 180 cm
- pre trojhrob
200 x 270 cm
- pre hrob dieťaťa do 6 rokov
80 x 140 cm
- pre hrob dieťaťa do 14 rokov
90 x 200 cm
Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, široké 50 cm (
predná a zadná strana susediacich hrobov )
Predné a zadné strany hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami
susedných hrobov.
2. Na uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm. Pre
každé prepožičané miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice.
Porušenie týchto hraníc sa posudzuje ako priestupok.
Článok 9
Starostlivosť o prenajaté miesto
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového
miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

2. Ak správca alebo prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky
v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve oprávneného, aby ich
v primeranej dobe odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa
oprávneného, alebo ak je nebezpečie z omeškania, urobí správa
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
3. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o udržiavaní
prepožičaného miesta za úplatu (pravidelná úprava, polievanie, výsadba
kvetov a iné).
4. Nájomca môže na prepožičanom mieste urobiť ďalšie úpravy (výsadbu
kríkov, stromov, umiestňovanie lavičiek a iné) len so súhlasom správcu
pohrebiska.
Článok 10
Stavby na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už
jestvujúcej
stavby
(hrobu,
hrobky,
rámu)
je
potrebný
súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri opravách hrobov je tiež povinnosť
pred uskutočnením opravy dať prevádzkovateľovi pohrebiska oznámenie
o vykonaní opravy.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť
úpravami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery,
výzdobu alebo druh použitého materiálu.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie
hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správcu a prevádzkovateľa pohrebiska
odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby. Bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je dovolené vynášať časti
náhrobkov, hrobovú výzdobu a pod.
5. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska je prísne zakázané.

Článok 11
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 likvidácií drevín nedošlo
k poškodeniu hrobov.
3. O asanácií a vyrúbe stromov a krovitých porastov rozhoduje obec Dolné
Zelenice v zmysle platných predpisov.

4. Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto
lavičky môžu všetci návštevníci cintorínov.

Článok 12
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 zmluvu vypovie ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu
hrobového miesta ,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie
hrobového miesta.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
uvedených v ods. 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 písm. 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 ods. 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.

Článok 13
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne a celoročne.
2. Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup
verejnosti.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode
dospelých osôb.
4. Motorové vozidlá alebo poťahy môžu vstupovať na pohrebisko len so
súhlasom správcu pohrebiska.
5. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
Zakazuje sa na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, robiť hluk, rušiť
obrady, poškodzovať zariadenia a výsadbu. Je zakázané vpúšťať na
pohrebisko psov, hydinu alebo iné zvieratá.
Článok 14
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí
tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej
v ods. 1 zrušiť len z dôvodov uvedených v § 20, ods. 1 a z dôvodu
verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
Verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť
exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom
a hrobiek na nové hrobové miesta na inom pohrebisku.
4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na
a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,
b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia
popola
5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho
záujme sa pohrebisko zrušilo,zhromaždiť a pochovať ich na inom
pohrebisku.
6. Hroby a hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu
SR o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú
kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname
pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase
obce.
7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.

Článok 15
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním
dôstojnosti tohto miesta sú návštevníci pohrebiska povinní:
1. Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento
prevádzkový poriadok, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2. Udržiavať pokoj a dôstojne sa správať v priestoroch pohrebiska a jeho
bezprostrednom okolí.
3. v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách 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
- vodiť psov
- poškodzovať hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia
cintorínov
- poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín
- jazdiť na bicykloch, kolieskových korčuliach
4. Udržiavať poriadok na hroboch i vo všetkých priestoroch pohrebiska.
5. Nepotrebné predmety, hlavne sklené nádoby, neodkladať kvôli
bezpečnosti pri kosení pohrebiska za pomníky.
6. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové
miesto musí byť pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov
a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov
alebo okolité hroby.
Článok 16
Plán hrobových miest
1. Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v pláne pohrebiska. Plán
hrobových miest je občanom sprístupnený na obecnom úrade.
Článok 17
Tlecia doba
1. Tlecia doba na pohrebisku Dolné Zelenice je 10 rokov
2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby
zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži podľa výsledkov
hydrogeologického prieskumu.

Článok 18
Spôsob nakladania s odpadom na pohrebisku
1. Odvoz odpadu z pohrebiska zabezpečuje obec.
2. Staré základy a nepoužiteľné pomníky likviduje nájomca hrobu na svoje
náklady.
3. Obec nariaďuje obyvateľom obce i jej návštevníkom neukladať do
kontajnerov na pohrebisku iný odpad než odpad z pohrebiska.
4. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

Článok 19
Odborná spôsobilosť
1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná
spôsobilosť.
2. Odborná spôsobilosť sa získa po absolvovaní odbornej prípravy
v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
3. Na základe odbornej prípravy môže poverená osoba požiadať RÚVZ
v Trnave o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia odbornej
spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.
Článok 20
Cenník služieb prevádzkovateľa a podmienky bezproblémového priebehu
pohrebu
1. Všetky služby spojené s pochovávaním musia byť zaplatené najneskôr do
prvého pracovného dňa po vykonaní pohrebu.
2. Pri odstúpení objednávateľa pohrebu musí tento uhradiť náklady, ktoré pri
obstarávaní pohrebu a odstúpením od pohrebu vznikli.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za príslušenstvo hrobu.
4. Obecný úrad obce Dolné Zelenice spravuje dom smútku a financuje
náklady spojené s jeho prevádzkou a údržbou.
5. Obecný úrad obce Dolné Zelenice účtuje nájom hrobových miest na
základe zmluvy s nájomcom hrobového miesta.
6. Cenník služieb prevádzkovateľa je neoddeliteľnou súčasťou
prevádzkového poriadku pohrebiska.

Článok 21
Cenník služieb
1.Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového
miesta na 10 rokov :
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Detský hrob
Urnový hrob

5
10
15
5
5

eur
eur
eur
eur
eur

2. Predĺženie užívacieho práva na hrobové alebo urnové miesto je možné na
ďalšie obdobie po uplatnení práva na jeho predĺženie v zmysle ustanovení
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a po zaplatení ceny prenájmu
v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska. Prenájom hrobového miesta
končí vypovedaním nájomnej zmluvy.
3. Umiestnenie zosnulého v Dome smútku je 10 eur
4. Nájom za použitie chladiaceho zariadenia – poplatok obecnému úradu
Dolné Zelenice je v cene nájmu za použitie domu smútku.

Článok 22
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 povinnosti 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 ( zákon č.372/1990 Zb. ) možno uložiť
pokutu do 663 eur. 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 eur, výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

Článok 23
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku
vykonáva :
- hlavný kontrolór obce Dolné Zelenice
- obecné zastupiteľstvo v Dolných Zeleniciach v rozsahu svojich
právomocí
- RÚVZ
2. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na
pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší
prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dolné Zelenice zo dňa :
1.3.2007
4. Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 31 / 2011 zo dňa 23.05.2011
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Zelenice nadobúda
účinnosť 07.06.2011

Mgr. Dagmar Jakubcová
starostka obce

Vyvesené dňa : 29.04.2011
Zvesené dňa : 16.05.2011

