Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2019,
ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

n á v r h

OBEC ZBOROV

Schválené uznesením č. XX na YY zasadnutí Obecného zastupitelstva v Zborove konanom dňa DD.MM.RRRR.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zborov č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Zborov

Obecné zastupiteľstvo v Zborove na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie obce Zborov č. 3 /2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa
v katastrálnom území obce Zborov a cenník služieb. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebiska,
na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku (fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby poskytujúce pohrebné služby, kamenárske a stavebné
firmy) a na návštevníkov pohrebiska.
Čl. 2
Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska – cintorína v obci Zborov zapísanom na LV č. 1,
nachádzajúcom sa na parcele C KN č. 1142/1, k. ú. Zborov.
2. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Zborov, Obecný úrad v Zborove, Lesná 10, 086 33
Zborov, IČO: 00322741.
Čl. 3
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
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vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska v súlade s §17 ods. 4 zákona
o pohrebníctve,
c) správu pohrebiska,
d) správu domu smútku,
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
2. Obec Zborov činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 písmeno a) a b) sama nevykonáva.
Obstarávateľ pohrebu si

sám

zvolí, ktorá

pohrebná služba (oprávnená fyzická osoba –

podnikateľ a právnická osoba, ktoré majú schválenú činnosť pohrebnej služby) zabezpečí danú
činnosť a uhrádza poplatok v zmysle jej cenníka.

Čl. 5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
alebo pasom pre mŕtvolu,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c) viesť evidenciu pohrebiska,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním,
e) zabezpečiť koordináciu cirkevných, resp. iných pohrebov po dohode s príslušnými
úradmi a pozostalými,
f) zabezpečiť počas trvania zmluvy nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne
zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, pričom je potrebné o takomto zásahu informovať
nájomcu,
g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku,
h) zabezpečovať čistotu a poriadok v dome smútku,
i) zabezpečiť a udržiavať funkčnosť zariadení v dome smútku,
j) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky stanovené týmto nariadením,
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k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku prevádzkový poriadok pohrebiska
a cenník služieb, schválený Obecným zastupiteľstvom obce Zborov,
l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko a do domu smútku na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za
úhradu v zmysle zákona o pohrebníctve, a to vrátane vykopania a úpravy hrobu,
m) zabezpečovať dezinfekciu chladiacich zariadení a ostatných zariadení podľa príslušných
predpisov, viesť evidenciu ľudských ostatkov, umiestňovaných do chladiacich zariadení.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska ďalej:
a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta s nájomcom,
b) vyberá nájomné za nájom hrobového miesta,
c) vedie evidenciu voľných hrobových miest na pochovávanie a situačný plán pohrebiska, ktoré
musia byť dostupné verejnosti,
d) prevádzkuje informačné tabule na pohrebisku a pravidelne aktualizuje údaje na nich,
e) zabezpečuje prípravu a priebeh smútočného obradu tak, aby dôstojnosť obradov
zodpovedala všeobecne uznávaným spoločenským normám.
3. Čistenie hrobových miest ani iný zásah do nich z dôvodu možného poškodenia
prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva, túto činnosť si zabezpečuje nájomca hrobového miesta
na vlastné náklady.
Čl. 6
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy
prenecháva prevádzkovateľ pohrebiska 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 určenej pre pohrebisko,
t. j. minimálne 10 rokov. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho
nájomca vybudoval na vlastné náklady.
2. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do
hrobu na celú tleciu dobu. Nájomné sa uhrádza každých 10 rokov. Nájom je možné
zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženiu urny s popolom.
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Cena prenájmu hrobových miest na 15 prvých rokov vo výške (eur):
jednohrob
dvojhrob (dve hrobové miesta vedľa seba)
trojhrob (tri hrobové miesta vedľa seba)
urnové miesto
detský hrob

10
15
20
10
5

Cena prenájmu hrobových miest na každých ďalších 10 rokov vo výške (eur):
jednohrob
dvojhrob (dve hrobové miesta vedľa seba)
trojhrob (tri hrobové miesta vedľa seba)
urnové miesto
detský hrob
3. Po uzavretí zmluvy

o nájme

15
20
30
15
10

hrobového

miesta je nájomca

povinný toto miesto

označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom
zmluvy o nájme hrobového miesta a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska zriadiť na
prenajatom hrobovom mieste hrob alebo

urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva

hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy
na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tak tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr
do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatené nájomné, môže nájomca vykonať:
a)

osobne u prevádzkovateľa zápisom v evidencii hrobových miest, pričom zápis musí

obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia pôvodného nájomcu
a nového nájomcu ich podpis, ktorým potvrdia súhlas s prevodom hrobového miesta.
b) prevádzkovateľ následne prevedie nájomné právo k hrobovému miestu na nového nájomcu.
6. 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 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
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7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
6 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
6 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa
nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
6 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.
10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
6 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 sa
príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
11. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
6 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, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec.
12. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 10 a 11, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
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Čl. 7
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať

ustanovenia

tohto

prevádzkového

poriadku,

ktoré sa týkajú

povinností

nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta a príslušenstva
k hrobu (hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych
nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité
hroby a boli dodržané šírky chodníkov okolo hrobov),
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2. Nájomca je povinný pri odstraňovaní odpadov tento ukladať do zberných nádob na to
určených, ktoré sú rozmiestnené na pohrebisku.
Čl. 8
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa na
pohrebiskách a v domoch smútku zakazuje:
a) správať sa hlučne a nedôstojne,
b) fajčiť,
c) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
d) odhadzovať odpadky mimo miest na to určených,
e) vodiť psov na pohrebisko,
f) jazdiť na mopedoch a bicykloch,
g) poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenia pohrebiska, zeleň,
h) spaľovať odpad,
i) vysádzať stromy a kríky v areáli pohrebiska bez súhlasu obce Zborov.
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3. Návštevníci pohrebiska sú povinní opustiť pohrebisko pred uplynutím doby prístupnosti pre
verejnosť.
4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na
to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových
miest

alebo

vybavenosti

pohrebiska.

Rozsvecovanie

kahancov

a sviečok

a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom
pohrebiska obmedzené alebo zakázané.
5. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových
miest je zakázané.
6. Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných
kohútikov. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na
prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.
7. Deťom do veku 12 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.

Čl. 9
Zásady pochovávania na pohrebisku, tlecia doba
1. Situačné plány jednotlivých pohrebísk sú umiestnené na správe pohrebísk. Na týchto plánoch
je vyznačené administratívno-správne delenie na sektory, v ktorých sú umiestnené hrobové
miesta. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.
2. Na pohrebisku v Zborove môžu byť pochovaní iba občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci
Zborov. V prípade záujmu o pochovanie iných osôb, ktorí nemajú trvalý pobyt ani hrobové
miesto v Zborove a nutnosti otvorenia nového hrobu rozhoduje o pochovaní starosta obce.
3. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo
k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku. Telesné pozostatky sa ukladajú do
Domu smútku (chladiaceho zariadenia), ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho alebo
súhlasom orgánu činnom v trestnom konaní.
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4. Miesto prenajaté na pochovanie určuje prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom mieste majú
pozostalí právo uložiť do zeme telo zosnulého, zriadiť hrob a upraviť jeho povrch, za podmienok
určených

prevádzkovateľom

pohrebiska

(Príloha

č.

2:

tlačivo

„Súhlas

k výkopu

a úprave hrobu“).
5. V prípade pochovania inej osoby do hrobu, ktorého nie je užívateľom, môže sa pochovať až
vtedy, ak k tomuto úkonu dá písomný súhlas nájomca hrobového miesta.
6. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Tlecia doba trvá
10 rokov.
Čl. 10
Výkopové, stavebné a kamenárske práce na pohrebiskách
1. Výkopové práce na pohrebiskách je možné uskutočniť len na základe predchádzajúceho
vytýčenia hrobového miesta prevádzkovateľom pohrebiska. Na dočasné uloženie zeminy pri
výkopových prácach je možné použiť okolitý priestor hrobového miesta tak, aby nedošlo
k poškodeniu a znehodnoteniu susedných náhrobkov alebo pomníkov. Prebytočnú vykopanú
zeminu je osoba, ktorá vykonáva výkopové práce, povinná odviezť z pohrebiska a naložiť s ňou
v súlade s platným zákonom o odpadoch.
2. Na vykopanie hrobu, na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (hrobu, náhrobku,
hrobky, kamenej obruby a pod.) je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska (tlačivo
Súhlas k výkopu a úprave hrobu), vytýčenie hrobového miesta prevádzkovateľom
a zaplatená suma v zmysle cenníka služieb – Dohľad výkopu a úpravy hrobu.
3. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest
musia byť v jednej priamke. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
4. Musia byť dodržané nasledovné zásady:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované na únosnosť
pôdy (max. šírka steny: hlava 30 cm, a boky 20 cm),
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b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) vonkajšia plocha hrobu vrátane betónovej obruby musí byť v rozmeroch:
urnové miesto 100 x 100 cm,
jednohrob dieťaťa do 10 rokov 110 x 220 cm,
jednohrob pre dospelého 150 x 300 cm,
dvojhrob pre dospelého 260 x 300 cm,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m, v novej časti pohrebiska predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke
s prednými a zadnými hranami susedných rámov,
e) uličky medzi hrobmi musia byť široké najmenej 50 cm,
f) 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.
5. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na pohrebisku, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie takýchto prác na základe
objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
6. Vykonávateľ stavebných a kamenárskych prác je povinný preukázať sa prevádzkovateľovi
a zamestnancom obce Zborov písomným súhlasom osoby, ktorá ho oprávnila na ich vykonanie
a súhlasom k výkopu a úprave hrobu, ktorý vydáva prevádzkovateľ pohrebiska. Na drobné opravy
existujúcich hrobov a náhrobných kameňov, pri ktorých sa nemenia rozmery hrobu, nie je
potrebný súhlas k výkopu a úprave hrobu.
7. Nájomca alebo vykonávateľ stavebných prác nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné
hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.
8. Vykonávateľ stavebných prác (nájomca alebo iná osoba na základe poverenia objednávky) je
povinný vykonať stavebné práce tak, aby príslušenstvo hrobu neohrozovalo život, zdravie
a majetok ďalších osôb a taktiež bezpečnosť prevádzky pohrebiska. V prípade, že príslušenstvo
hrobu ohrozuje život, zdravie a majetok ďalších osôb alebo bezpečnosť prevádzky pohrebiska, je
nájomca povinný bez zbytočného odkladu po zistení stavu a taktiež po výzve prevádzkovateľa
zabezpečiť na vlastné náklady nápravu.
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Čl. 11
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže mesto zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 tohto článku
len z dôvodov uvedených v §20 ods. 1 zákona o pohrebníctve, alebo z dôvodu verejného
záujmu, ktorý musí byť riadne odôvodnený.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto
na inom pohrebisku, pričom musia byť dodržané ustanovenia zákona o pohrebníctve.

Čl. 12
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nasledovne:
letné obdobie / IV. – X.
zimné obdobie / XI. – III.
Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých

07:00 – 21:00
07:00 – 19:00
06:00 – 24:00

2. Dom smútku je sprístupnený verejnosti spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
3. Pri časovom obmedzení prístupu návštevníkov na pohrebisko je každý návštevník
povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.
4. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku alebo pre firmy, ktoré vykonávajú
výstavbu hrobov, je pohrebisko prístupné počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch
a v inom čase po dohode s prevádzkovateľom, pričom pri výkone prác na pohrebisku sú títo
povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim pietnemu miestu a zachovávať dôstojnosť
počas pohrebných obradov.
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5. Vjazd všetkým druhom motorových vozidiel do areálu pohrebiska, okrem vozidiel,
ktorým správa pohrebiska vydala súhlas k výkopu a úprave hrobu a zaplatili poplatok
v zmysle cenníka služieb Dohľad výkopu a úpravy hrobu, je zakázaný.

Čl. 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska, určený v článku 3 tohto prevádzkového poriadku, je povinný
viesť evidenciu pohrebiska ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom alebo podnájomníkom
fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom alebo podnájomníkom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
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Čl. 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk na území obce podľa tohto
prevádzkového

poriadku

sú

komunálnymi

odpadmi.

Podrobnosti

o nakladaní

s komunálnymi odpadmi upravuje platné všeobecne záväzné nariadenie obce Zborov
o nakladaní s odpadmi.
2. Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je osoba, ktorá tieto práce
vykonávala, povinná na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný
materiál mimo areál pohrebiska, v žiadnom prípade nesmie na tento účel použiť kontajnery
nachádzajúce sa na pohrebisku.
3. Je zakázané odkladať do odpadových nádob nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska iný
komunálny odpad ako vznikajúci na území pohrebiska.
4. Odpad, vznikajúci na pohrebisku (suché kytice, kahance a vence) je potrebné umiestňovať do
odpadových nádob rozmiestnených na pohrebisku.
5. Rozmiestňovanie nádob na odpad, kontajnerov, lavičiek a ich celoročnú údržbu zabezpečuje
obec Zborov.
Čl. 15
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si obstarávateľ pohrebu dohodol zabezpečovanie
a organizáciu pohrebného obradu, prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa posudzuje vo vzťahu
k prevádzkovateľovi pohrebiska ako obstarávateľ týchto služieb.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako obstarávateľ pohrebného obradu je povinný:
a) pri umiestnení ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia odovzdať prevádzkovateľovi
pohrebiska kópiu štatistického hlásenia o úmrtí osoby, ktorá bude umiestnená do chladiaceho
zariadenia a pre ktorú sa bude vykonávať pohreb,
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b) splnomocnenie pohrebnej služby k obstaraniu obradu od obstarávateľa pohrebu (napr.
objednávka),
c)

riadiť

sa

prevádzkovým

poriadkom

pohrebiska

a

plánom

pohrebných

obradov

a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,
d) uhradiť prevádzkovateľovi na základe objednávky poplatky súvisiace so vstupom na
pohrebisko a s prenájmom priestorov domu smútku, slúžiacim k pohrebnému obradu v zmysle
platného cenníka,
e) pravdivo informovať obstarávateľa pohrebu o činnostiach, ktoré pohrebná služba v zmysle
zákona o pohrebníctve môže poskytovať,
f) pochovanie, t. j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými
prostriedkami.
3. Vstup prevádzkovateľa pohrebnej služby na vykonanie pohrebného obradu na pohrebiská
v obci Zborov je podmienený úhradou nasledovných oprávnených nákladov poverenému
prevádzkovateľovi pohrebiska:
a) zapožičanie obradnej siene k obradu: 10 eur (v cene je zahrnutá príprava obradnej siene
vrátane prípravy kondolenčnej knihy, zapožičanie inventáru, potrebného k pohrebnému obradu,
zapožičanie hudobnej aparatúry),
b) chladenie zosnulého (cena za každých začatých 24 hodín) 5 eur.
4. Ostatné vykonané služby budú účtované prevádzkovateľom pohrebnej služby, ktorý vykonáva
pohreb, priamo obstarávateľovi pohrebu.
5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa vždy pred vstupom na pohrebisko musí dohodnúť
s prevádzkovateľom pohrebiska na príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko a evidencie
zosnulých. Najmä sa musí dohodnúť:
a) o tom, na ktorom mieste pohrebiska má byť podľa pasportu pochované telo zosnulého,
b) o vstupe motorových vozidiel do priestorov pohrebiska,
c) o postupe pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) umožniť vstup pohrebnej službe na pohrebisko, ak sú splnené podmienky ods. 2 tohto článku
prevádzkového poriadku,
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b) poskytnúť prenajaté priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, vyčistené
a upravené podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,
c) zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.

Čl. 16
Cenník služieb
Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebísk v obce Zborov tvorí Prílohu č. 1 tohto nariadenia.
V prípade zmeny cien prevádzkovateľ pohrebiska upraví cenník služieb poskytovaných na
pohrebiskách v Zborove a predloží ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Čl. 17
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 pohrebiska,
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 prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
3. Za priestupky podľa tohto VZN možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a sú príjmom
rozpočtu obce.
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Čl. 18
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) prevádzkovateľ pohrebiska,
b) hlavný kontrolór obce Zborov a osoby poverené obcou Zborov.

Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Príloha č. 1, ktorú tvorí Cenník služieb
prevádzkovateľa pohrebísk v obci Zborov, Príloha č. 2, ktorú tvorí tlačivo „Súhlas k výkopu
a úprave hrobu“ a Príloha č. 3, ktorú tvorí vzor „Upozornenie na potrebu úpravy hrobu“.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska na území obce Zborov sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
o príspevkoch v školských zariadeniach č. 1/2006 zo dňa 27.10.2006 vrátane jeho neskorších
zmien a dodatkov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. XX na YY zasadnutí
Obecného zastupitelstva v Zborove konanom dňa DD.MM.RRRR a nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Zborov DD.MM.RRRR
Mgr. Ján Šurkala, PhD.,
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.07.2019
Návrh VZN na webovom sídle bce dňa: 22.07.2019
Návrh VZN zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 22.07.2019
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Príloha č. 1: Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebísk v obci Zborov (eur)

Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebísk v obci Zborov (eur)
1. prenájom hrobových miest na 15 prvých rokov vo výške:
jednohrob
dvojhrob (dve hrobové miesta vedľa seba)
trojhrob (tri hrobové miesta vedľa seba)
urnové miesto
detský hrob
2. prenájom hrobových miest na každých ďalších 10 rokov vo výške:
jednohrob
dvojhrob (dve hrobové miesta vedľa seba)
trojhrob (tri hrobové miesta vedľa seba)
urnové miesto
detský hrob
3. zapožičanie obradnej siene (cena za každých začatých 24 hodín)
4. chladenie zosnulého (cena za každých začatých 24 hodín)
5. dohľad výkopu a úpravy hrobu
6. poplatok za výstavbu hrobu pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby poskytujúce pohrebné služby, kamenárske a stavebné firmy
7. poplatok za spotrebovanú energiu (počas prenájmu domu smútku)
elektrina (cena za 1 kWh)
plyn (cena za m3)
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10
15
20
10
5
15
20
30
15
10
10
5
10
10
1
0,65

Príloha č. 2: vzor tlačiva „Súhlas k výkopu a úprave hrobu“ – vzor
Súhlas k výkopu a úprave hrobu
Vec: Súhlas k výkopu a úprave hrobu pre:
názov spoločnosti / meno a priezvisko: ..........................................................................................................................
adresa: .............................................................................................................................. IČO: .....................................
meno a priezvisko zodpovednej osoby: ..................................................................... tel. kontakt: ................................
Na základe Vašej žiadosti a obhliadky stavebného priestoru pohrebiska v obci Zborov udeľujeme súhlas
s úpravou hrobu č. .................... sekcia ................ urnové miesto, jednohrob, dvojhrob, trojhrob s nasledovnými
podmienkami:
1. Z hľadiska úpravy a údržby pohrebiska v Zborove ste povinný dodržať tieto rozmery:
- vonkajšia šírka obruby ................ cm,
- vonkajšia dĺžka obruby................ cm,
- maximálna výška obruby................ cm.
2. Pri stavbe obruby, alebo pomníka je bezpodmienečne treba dodržať priestor vytýčený prevádzkovateľom
pohrebiska a hrob zaradiť podľa regulačnej čiary (Čl. 10 ods. 4 písm. d) a e) Všeobecne záväzného nariadenia
obce Zborov č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov). Stavba
príslušenstva hrobu (alebo jeho úprava) musí byť zrealizovaná tak, aby neohrozovala život, zdravie a majetok
ďalších osôb a taktiež bezpečnosť prevádzky pohrebiska.
3. Po skončení stavby je nájomca hrobu povinný na svoj náklad terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie,
alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu stavebníka.
4. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom stavebných úprav, je povinná osoba, ktorá tieto
stavebné práce vykonáva, bezodkladne vyviezť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je výslovne
zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.
Uvedený stavebný odpad NIE JE KOMUNÁLNYM ODPADOM!
5. Tento súhlas nadobúda platnosť dňom odovzdania do rúk žiadateľa a po uhradení poplatku Dohľad úpravy
hrobu v zmysle cenníka služieb.
6. Žiadateľ je povinný oznámiť tunajšiemu správcovi cintorína začiatok a koniec stavebných prác. Stavebník pri
práci na cintoríne musí mať toto povolenie pri sebe.
7. Stavebné úpravy na pohrebisku v Zborove je možné vykonávať len v pracovných dňoch. V dňoch pracovného
voľna, pracovného pokoja a počas sviatkov je ZAKÁZANÉ vykonávať akékoľvek stavebné práce.
8. Pri spotrebe vody je treba dbať na efektívne a primerané nakladanie s pitnou vodou.
9. Porušenie podmienok tohto povolenia môže byť sankcionované.
Potvrdzujem prevzatie súhlasu úpravy hrobu a beriem na vedomie podmienky v ňom uvedené:
V Zborove dňa .....................
Podpis žiadateľa: ........................................

Prevádzkovateľ cintorína: ........................................
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Príloha č. 3: vzor „Upozornenie na potrebu údržby hrobu“

OBEC Z B O R O V
Obecný úrad
Lesná 10, 086 33 ZBOROV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

●

●
meno a priezvisko nájomcu
adresa nájomncu

●
Váš list značky/zo dňa

●
Naša značka

Vybavuje

Dátum

Vec: Upozornenie na potrebu údržby hrobu
Oznamujeme Vám, ako nájomcovi hrobu č. ........... na pohrebisku v Zborove, že tento hrob,
v

ktorom sú

uložené

pozostatky .........................................................., je dlhodobo

neudržiavaný a zarastený burinou.
Žiadame Vás, aby ste v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia tohto
upozornenia, zabezpečili úpravu tohto hrobu tak, aby nenarúšal estetický vzhľad pohrebiska.

Ďakujeme za pochopenie.

[podpis zodpovednej osoby]
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