Obec Veterná Poruba
_________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2018
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba v súlade s § 4, ods. 3, písm. f) a g) a § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vznp.“) a na základe ust. § 18,
ods.2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“) vydáva pre územie Obce
Veterná Poruba Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce Veterná Poruba č.
3/2018, ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba, na
ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Veterná Poruba

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Pohrebiská ako verejné zdravotno-technické zariadenia sú určené k pietnemu pochovávaniu
zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim
zdravotným predpisom. Pohrebiská treba udržiavať v takom stave, aby vyjadrovali úctu
k pamiatke zosnulých, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne
predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje prevádzku na cintoríne a urnovom háji
nachádzajúcom sa v k.ú. Veterná Poruba, pozemky vo vlastníctve obce, parc. č. C KN 289/13. Vzťahuje sa na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb a na návštevníkov
pohrebiska.
Čl. 3
Prevádzka pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska - cintorína je Obec Veterná Poruba, IČO: 00315869, ktorá
vykonáva prevádzku prostredníctvom zodpovednej osoby.
Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
b) správu pohrebiska,
c) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
d) správu budovy márnice a zariadenia na cintoríne.
2. Práce spojené s vykopaním a zasypaním hrobu si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu sám na
vlastné náklady. Uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať aj
iné osoby na základe požiadavky obstarávateľa (napr. hasiči, poľovníci a pod.).

Čl. 5
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
1. O tom, kde na pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto
pohreb obstaráva. Pochováva sa do nových hrobov v poradí, v akom nasledujú alebo tiež do
starých hrobov, ale až po uplynutí tlecej doby (min. 10 rokov).
2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené
v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v
§ 8 ods.4, písm. h) zákona. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve.
Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len za
podmienok uvedených v osobitnom právnom predpise.
3. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do
hrobu alebo urnového hája.
4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa
požiadavky § 19, ods. 1 zákona. Musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
5. Do jedného miesta sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, len
ak je ich možné umiestniť na úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
6. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
7. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa
vôle zosnulého vyslovenej za života alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne po
pohrebisku – v urnovom háji alebo do jestvujúceho hrobu.
8. Uloženie urny do existujúceho hrobu alebo urnového hrobu je možné pri dodržaní všetkých
podmienok vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku, všeobecne záväzných predpisov
a po písomnom oznámení prevádzkovateľovi pohrebiska, ktoré musí byť urobené najneskôr
v deň uloženia urny.
Čl. 6
Plán hrobových miest
1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové alebo urnové miesto podľa plánu hrobových
miest na základe nájomnej zmluvy.
2. Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta alebo urnového miesta sa uzatvára na
dobu 10 rokov a výška nájomného je nasledovná:
- Za jednohrob
15,- eur
- Za dvojhrob
25,- eur
- Za urnové miesto 10,- eur

3. Evidenciu pohrebiska podľa § 17, ods.4, písm. a) zákona o pohrebníctve zabezpečuje
Obecný úrad vo Veternej Porube.
Čl. 7
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu alebo na uloženie
urny alebo miesto, na ktorom sa nachádza existujúci hrob alebo uložená urna.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu 10 rokov, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví
inak.
3. Po úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, potom tá, ktorá sa prihlási prvá. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
4. Nájomný vzťah za hrobové miesto existujúceho hrobu sa uzatvára medzi obcou
a najbližším príbuzným zomrelého, ktorého obec vyzve na uzatvorenie nájomného vzťahu.
5. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou alebo
potvrdením o zaplatení nájomného.
6. Od nájomného sú oslobodené:
a) hroby farárov
b) hroby obetí svetových vojen.
Čl. 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. 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 riadnom stave, na vlastné náklady zabezpečovať
údržbu hrobového miesta, v jeho okolí nenechávať odpadky, sklo, kahance a iný odpad
brániaci riadnemu koseniu cintorína
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) udržiavať poriadok na pohrebisku, komunálny odpad separovať s použitím adekvátnych
nádob, prípadne ukladať do veľkoobjemového kontajnera umiestneného v areáli,
f) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia prevádzkovateľa
pohrebiska a podľa jeho pokynov, pričom za stavebnú úpravu sa považuje:

- vybudovanie alebo oprava obruby,
- osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne),
- vybudovanie alebo oprava urnovej schránky.
V prípade nedodržania pokynov bude stavba na náklady nájomcu bezodkladne odstránená.
g) príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) osádzať tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov a okolité hrobové miesta,
h) dbať na to, aby pri vykonávaní stavebných úprav neboli odkladané časti príslušenstva
hrobu na iné hrobové miesta alebo opierané o príslušenstvo iných hrobov, nahlásiť
prevádzkovateľovi pohrebiska začiatok stavebných úprav hrobového miesta 3 dni pre ich
uskutočnením a ukončenie stavebných úprav do 3 dní po ich uskutočnení,
j) pri realizovaní stavebných úprav rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, najmä
pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu a vzťah k okolitým
hrobovým miestam,
k) po ukončení stavebných úprav vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný
materiál a zeminu; stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je
povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého
hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska,
l) pri realizácii stavebnej úpravy rešpektovať tvar a vonkajšie rozmery hrobového miesta, a to
nasledovne:
- jednohrob dospelých 130 x 240 cm
- dvojhrob dospelých 220 x 240 cm
- hrob dieťaťa 120 x 180 cm
- urna 80 x 80 cm
m) dodržať odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami minimálne 30 cm,
n) dodržať požiadavku, aby predné a zadné hrany rámov boli v jednej línii s prednými a
zadnými hranami susedných rámov.
2. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia a
vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.
Čl. 9
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko - cintorín je verejnosti prístupné nepretržite.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti a
pohrebisko s tým že upovedomí o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelej osoby.
Čl. 10
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, chovať sa spôsobom
odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú povinní riadiť sa
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

3. Návštevníkom pohrebiska sa na pohrebisku zakazuje robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného priestoru, vodiť a
voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli a iných športových prostriedkoch a
vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé.
4. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebiska
vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a len po určených
komunikáciách.
5. Sviečky a kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
6. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami v
priestore pohrebiska a na objektoch pohrebiska.
Čl. 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko
1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby, pričom rozsah úkonov, ktoré má
pohrebná služby zabezpečiť, určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska – cintorín Veterná Poruba bol v obci
zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Veterná
Poruba dňa 10.4.2018 a zvesený dňa 27.4.2018.
2) Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube dňa
30.4.2018, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN
minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
3) Toto VZN obce Veterná Poruba č. 3/2018 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Obce Veterná Poruba.

PhDr. Desana Stromková, v.r.
Starostka

Nariadenie vyvesené: 23.5.2018
Nariadenie zvesené: 8.6.2018

