Obec Nová Polhora
___________________________________________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÃZNÉ NARIADENIE
č. 02/2015
o správe a prevádzkovaní pohrebiska
na území obce NOVÁ POLHORA

___________________________________________________________________________
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 64/2015zo dňa 30.07.2015
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nová Polhora
Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli v obci Nová Polhora
VZN nadobúda účinnosť
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dňa: 14.07.2015
dňa: 30.07.2015
dňa: 15.08.2015

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších
zmien a doplnkov v y d á v a pre územie obce Nová Polhora toto Všeobecne záväzné nariadenie o správe
a prevádzkovaní pohrebiska.

Článok 1
Rozsah platnosti
(1)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na obecný cintorín v obci
Nová Polhora. Dóm smútku sa v obci nenachádza. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie
pohrebiska je odborná spôsobilosť.
Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska

(1)

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu a údrţbu komunikácií a zelene pohrebiska.

(2)

Obec Nová Polhora je prevádzkovateľom pohrebiska, pričom nemá odbornú spôsobilosť na
výkon tejto činnosti. Obec Nová Polhora uzatvorila v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov „Zmluvu o poskytnutí sluţby“
s firmou:
Jozef Nemec POSOL
Ploské 149, 044 44 Kráľovce
IČO: 43467521
ktorá je odborne spôsobilá na výkon tejto činnosti. Táto firma je výlučne ako dohliadajúci
orgán nad dodrţiavaním zákona č. 131/2010 a zároveň spôsobilou a zodpovednou osobou.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

(1)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) viesť evidenciu pohrebiska,
b) zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umoţniť
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal poţiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z
o pohrebníctve,
e) dodrţiavať dĺţku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
f) dodrţiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
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g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred záplavami,
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník sluţieb.
Článok 4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
(1)

Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodrţiavať ustanovenia VZN, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) uţívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udrţiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
e) udrţiavať poriadok na pohrebisku.

(2)

Je zakázané:
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,
b) v časti cintorína určenej pre uloţenie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby
pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.

(3)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej
lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na
náklady porušovateľov.

(4)

Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.
Článok 5
Povinnosti návštevníka pohrebiska

(1)

Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodrţiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
Článok 6
Prístup na pohrebisko

(1)

Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom čase:
a) od 1. apríla do 30. septembra 7:00 – 20:00
b) od 1. októbra do 31. marca
7:00 – 18:00
c) počas dní Pamiatky zosnulých, t. j. od 1. novembra do 3. novembra je pohrebisko
otvorené do 22:00 hod.
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(2)

Kaţdý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia.

(3)

Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môţe na pohrebisko vchádzať
iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých
občanov.

(4)

Pre podnikateľov poskytujúcich sluţby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 7
Užívanie hrobového miesta

(1)

Právo uţívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

(2)

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloţenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva
sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve neustanovuje inak.

(3)

Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdrţať 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 uţ
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.

(4)

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 moţno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Článok 8
Výpoveď nájomnej zmluvy

(1)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, ţe uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

(2)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

(3)

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uţívanie hrobového miesta.

(4)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3
písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preloţiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
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(5)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3
písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace
predo dňom, keď sa má hrobové mesto zrušiť. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

(6)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
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.

(7)

A prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2
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 prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako ţivnosť,
odovzdá obci. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu povaţuje za opustenú
vec.

(8)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
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, ţe ide o trojročné uloţenie, počas ktorého sa môţe nájomca prihlásiť. Po
uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu povaţuje za opustenú vec.

(9)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
Článok 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

(1)

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto poţiadavky:
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 leţať 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 uloţení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.

(2)

Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú poţiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).

(3)

Ľudské ostatky musia byť uloţené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloţenia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(4)

Ak sa zistí, ţe ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺţiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

5

(5)

Pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské pozostatky, ak
je ich moţné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.

(6)

Do hrobky je moţné uloţiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uloţená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

(7)

Ľudské ostatky je moţné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo
b) ţiadosť obstarávateľ pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu uţ neţije,
alebo na ţiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

(8)

Ţiadosť o exhumáciu podľa ods. 7 ţiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom
sú ľudské ostatky 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 uloţené
na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej sluţby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

(9)

Ak prevádzkovateľ pohrebiska ţiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.

(10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
(11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu poţiadal.
Článok 10
Práce na pohrebisku
(1)

Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie
lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je moţné iba s písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Okresný úrad Košice – okolie,
odbor starostlivosti o ţivotné prostredie.

(2)

Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

(3)

Jednoduché práce potrebné na udrţiavanie hrobového miesta môţe nájomca hrobového
miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
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Článok 11
Stavebné úpravy hrobových miest
(1)

Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
a) Jednohrob:
110 x 245 cm
b) Dvojhrob:
210 x 245 cm
c) Trojhrob:
310 x 245 cm
d) Detský hrob (dieťa do 6 rokov):
80 x 140 cm
e) Detský hrob (dieťa do 14 rokov):
90 x 200 cm

(2)

Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

(3)

Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

(4)

Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

(5)

Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné
stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je
potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.

(6)

Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.

(7)

Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je moţné odpredávať, odstraňovať vybudované
stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska nie je moţné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.
Článok 12
Dĺžka tlecej doby

(1)

Dĺţka tlecej doby telesných ostatkov uloţených v hrobe je 10 rokov od pochovania.

(2)

Dĺţka tlecej doby telesných ostatkov uloţených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

Článok 13
Nakladanie s odpadmi
(1)

Odpad vzniknutý pri údrţbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta
a návštevník pohrebiska uloţiť do vyhradených nádob na TKO.

(2)

Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

(3)

Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.
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Článok 14
Dostupnosť VZN
(1)

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bolo toto VZN verejne prístupné na mieste
obvyklom na pohrebisku a na správe cintorínu so sídlom:
Obecný úrad
Nová Polhora
044 44 Kráľovce
Článok 15
Cenník služieb

(1)

Cenník sluţieb je prílohou tohto VZN obce Nová Polhora.
Článok 16
Sankcie

(1)

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 32
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 33 uvedeného zákona.
Pri prevádzkovaní budú dodrţiavané ustanovenia zákona č. 131/2010.
Článok 17
Záverečné ustanovenia

1)

Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

2)

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nová Polhora sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Novej Polhore a to dňa 30.07.2015 uznesením č. 64/2015.

3)

Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novej
Polhore.

4)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.08.2015.

V Novej Polhore, dňa 14.07.2015

Anton Šimčák
starosta obce
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Príloha k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nová Polhora
Cenník služieb
Ceny nájomného za jednotlivé typy hrobových miest na dobu desať rokov:
a) jednohrob 110 x 245 cm
17,00 €
b) dvojhrob
210 x 245 cm
34,00 €
c) trojhrob
310 x 245 cm
51,00 €
d) detský hrob 80 x 140 cm, 90 x 200 cm
7,00 €
e) urna
3,50 €
f) prepožičanie hrobového miesta pre zosnulého
bez trvalého pobytu v obci
250,00 €
g) uloženia pozostatkov zosnulého bez trvalého
pobytu v obci na hrobové miesto prenajaté
občanom obce
100,00 €
h) uloženia urny ostatkov zosnulého
bez trvalého pobytu v obci
34,00 €
i) Pri presiahnutí stanovenej šírky hrobového miesta o viac ako 50 cm bude počítaná sadzba
ako u viac početnejšieho hrobového miesta.
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