
Obecné  zastupiteľstvo v Kameničnej podľa §6 ods.1 a 4 odst.3 písm.f zákona SNR č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve vydáva všeobecné záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní pohrebiska za účelom vnútornej organizácie ako aj zabezpečenia poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých vydáva  







Všeobecné záväzné nariadenie obce Kameničná 
č. 9 / 2008

 
 o správe, prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kameničná





	,      článok 1
Úvodné ustanovenie
(1)	prevádzkový   poriadok   pohrebiska   obecných   cintorínov   upravuje   správu
a prevádzkovanie cintorínov vo vlastníctve Obce  Kameničná (Nový cintorín, Starý
cintorín).
(2)	Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len
prevádzkovateľa),  na  nájomníkov hrobových  miest,   na  poskytovateľov  služieb  na
pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.
(3)	Úcta k pamiatke zosnulých prikazuje, aby pohrebiská a Domy smútku boli udržiavané
v stave zodpovedajúcom ušľachtilým ľudským vzťahom.
(4)	Zodpovednosť prevádzkovateľa pohrebiska :

-	správa a údržba pohrebiska
-	správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
(5)	Pohrebná služba : má oprávnenie na činnosť t.j. živnostenský list, osvedčenie o odbornej
spôsobilosti   a súhlas   RÚVZ  na  prevádzkovanie   pohrebnej   služby  so  schváleným
prevádzkovým poriadkom,
Zodpovednosť a činnosť pohrebnej služby :
-	výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
pochovávanie
-	vykonanie exhumácie
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Článok 2


Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska


Prevádzkovateľ  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   zabezpečiť   bezpečné   prevádzkovanie
pohrebiska.   O   takomto   pripravovanom   alebo   už   uskutočnenom   zásahu   je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.

Článok 3

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

1/ Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.


2/ Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ 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. Platba za prenájom hrobového miesta sa uhrádza vždy na desať rokov vopred.


3/ Pri úmrtí nájomcu prednostné práva na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac ten z dedičov ktorý sa prihlásil prvý.


4/ Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu .


5/ Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 









Článok 4







    Vstup na cintorín

(1)
Cintorín je verejnosti prístupný:

od 16.4. do 15.10.denne od 08.00 hod. do 20.00 hod.,

od 16.10. do 15.4. denne od 08.00 do 18.00 hod.

Správca cintorína môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.

(2) Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých osôb.

(3) Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia ho opustiť.

Kľúč od domu smútku sa nachádza u osoby poverenej prevádzkovateľom pohrebiska, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Článok 5


Evidencia pohrebiska

(1) Evidencia hrobových miest musí obsahovať:

a)  meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
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Článok 2 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska  

 

Prevádzkovateľ  je   povinný   počas   trvania   nájomnej   zmluvy  zabezpečiť   prístup  

k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem  

prípadov,   keď  je   potrebné   bezodklad ne   zabezpečiť   bezpečné   prevádzkovanie  

pohrebiska.   O   takomto   pripravovanom   alebo   už   uskutočnenom   zásahu   je  

prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.  

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údr žbu hrobového miesta 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie  

evidencie hrobových miest.  

Článok 3 

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta  

1/ Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.  

2/ Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ 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. Platba za prenájom hrobového miesta sa uhrádza vždy na desať rokov vopred.  

3/ Pri úmrtí nájomcu prednostné práva na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je 

dedičov viac ten z dedičov ktorý sa prihlásil prvý.  

4/ Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k  hrobovému 

miestu . 

5/ Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových miest.   

       Článok 4 

          Vstup na cintorín 

(1) Cintorín je verejnosti prístupný:  

od 16.4. do 15.10.denne od 08.00 hod. do 20.00 hod.,  

od 16.10. do 15.4. denne od 08.00 do 18.00 hod.  

Správca cintorína môže v osobitných prípadoch  obmedziť prístup verejnosti.  

(2) Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých osôb.  

(3) Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného  

upozornenia ho opustiť. 

Kľúč od domu smútku sa  nachádza u osoby poverenej prevádzkovateľom pohrebiska, 

ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  
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Článok 2

 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 

 

Prevádzkovateľ  je   povinný   počas   trvania   nájomnej   zmluvy  zabezpečiť   prístup

 

k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem

 

prípadov,   keď  je   potrebné   bezodklad

ne   zabezpečiť   bezpečné   prevádzkovanie

 

pohrebiska.   O   takomto   pripravovanom   alebo   už   uskutočnenom   zásahu   je

 

prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

 

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údr

žbu hrobového miesta

 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie

 

evidencie hrobových miest.

 

Článok 

3

 

Práva a

 

povinnosti nájomcu hrobového miesta
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retím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ 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.

 Platba za prenájom hrobového miesta sa uhrádza vždy na desať rokov vopred.

 

3/ Pri úmrtí nájomcu prednostné práva na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je 

dedičov viac ten z

 

dedičov ktorý sa prihlásil prvý.
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Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k
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oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
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Článok 5

Evidencia pohrebiska

          b)   Miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo,


b) dátum  uloženia ľudských pozostatkov 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 chorobou,

d) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú
osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú
osobu,

e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,

f) dátum ó vypovedaní nájomnej zmluvy.

(2)
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:

a.
zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak takýto zákaz vydal

b.
zrušení pohrebiska

c.
skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť mesta podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob.

(3)
Plán na  ukladanie  ľudských  pozostatkov je vedený na Obecnom úrade v štádiu
dokomletizácie.


Článok 6

                                       Ukladanie ľudských pozostatkov

(1)
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka hrobu musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6
m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 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.

e) pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 0,9 m x 2 m, pri
hrobke 0,9 m x 2 m, pri detskom hrobe 0,6 m x 1,6 m a pri hrobe dieťaťa mladšieho
ako 3 roky 0,5 m x 1m.

f) najväčšia výška stavieb nad hrobom je 2 m

(2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(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 rakvou bude najmenej 1 meter.

(4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.

(5) Text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať dôstojnosti
a piete miesta.

a) obstarávateľa pohrebu

b) blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu
bola obec
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Článok 5 
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osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú  
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 Článok 7


 Poplatky 

(1)
Za  prenájom  hrobového  miesta  na   10  rokov  sa  uhrádza jednorazový  poplatok
prevádzkovateľovi pohrebiska nasledovne:

A jednohrob
11,61 Eur /  350 Sk

B dvojhrob
23,23 Eur /  700 Sk

C trojhrob
34,85 Eur /1050 Sk

D urna
11,61 Eur /  350 Sk

(2)
Poplatok za prenájom hrobového miesta na pohrebisku po 10 rokoch na ďalšie 10
ročné obdobie je nasledovné:

A jednohrob
 11,61 Eur /   350 Sk

B dvojhrob
 23,23 Eur /   700 Sk

C trojhrob
 34,85 Eur /  1050 Sk

D urna
 11,61 Eur /    350 Sk


(1)    Poplatok za


         - prenájom domu smútku na 1 deň



4,97   Eur /  150 Sk

         - prenájom chladiarenského zariadenia na 1 deň

3,31   Eur/   100 Sk


         - vybudovanie hrobky - jednohrob



43,15 Eur/  1300 Sk


         - vybudovanie hrobky – dvojhrob



82,98 Eur/  2500 Sk 


         - za vybudovanie miesta urny


 
          331,93 Eur/ 10000 Sk




         - vybudovanie hrobky jednohrob pre osobu bez trv .pobytu v obci
76,34  Eur/   2300 Sk


         -  vybudovanie hrobky dvojhrob pre osobu bez trv. pobytu v obci 

149,37 Eur/  4500 Sk


         -  
za miesto urny pre osobu bez trv.pobytu v obci


        
398,32 Eur/ 12000 Sk



článok 8


                                      Výpoveď nájomnej zmluvy

(1)
Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu,

b) sa pohrebisko zruší

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

(2)
Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených vods. 1, 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.
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(3)
Prevádzkovateľ je  povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď najmenej tri mesiace pred dňom

a) kedy sa má hrobové miesto zrušiť

b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené

(4) Ak mu nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku, pričom musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu miesta so
stručným popisom stavu príslušného hrobu.

(5) Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c)
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, od kedy nebolo
zaplatené nájomné.  Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do
jedného   roka   odstránil   príslušenstvo   hrobu.   Ak   ho   v tejto   lehote   neodstráni,
prevádzkovateľ ho predá na dražbe.  V prípade, že náklady spojené s pohrebom
z rôznych dôvodov hradí obec a počas desiatich rokov sa k zosnulému nikto nehlási,
príde po uplynutí tlecej doby k zrušeniu hrobového miesta.

(6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov od dňa, odkedy nebolo
zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo
hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá
na dražbe.

Článok 9


(1)                                           Zrušenie pohrebiska

(2) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

(3) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej lehoty uvedenej v ods. 1 zrušiť len z dôvodov,
ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody a z dôvodu záujmu, na základe podnetu príslušného orgánu
štátnej správy.

(4) 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.

(5) Ak bolo pohrebisko zrušené, musí nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby ten
v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.

(6) Pri    zrušení    pohrebiska    a    pri    zmene    prevádzkovateľa    pohrebiska,    ak    je
prevádzkovateľom pohrebiska  iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu
pohrebiska obci.

Článok 10


 Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku pohrebiska

Dohľad nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súčinnosti s Obecným úradom Kameničná.
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   Článok 10


Záverečné ustanovenia

1/ Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kameničnej dňa 26.11.2008, uznesením č. XXI /14 /2008.


2/ Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od  vyvesenia na úradnej tabuli obce Kameničná a platí od 1.1.2009. 


Všeobecné  záväzné nariadenie obce bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2008.


3/ Stráca platnosť nariadenie  č. 9/1992 zo dňa 2.7.1992



Tibor Toma

starosta obce
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