V Z N obce Hrušovany č.2/2011

Prevádzkový poriadok cintorína
a domu smútku Hrušovany

Obecné zastupitel stvo obce Hrušovany vo veciach územnej samosprávy a v zmysle § 4 ods.
2 písm. í), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), zákona č. 369 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa § 16 ods. 2 zákona o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (dalej len „zákon ‘) a § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

prevádzkovom poriadku

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje rozsah služieb
poskytovaných v dome smútku a v cintoríne, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a
cintorína, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov cintorína a cenník
služieb.

§2
Prevádzkovateľ domu smútku a cintorína
Dom smútku a cintorín prevádzkuje obec Hrušovany (ďalej len prevádzkovateľ).

§3
Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku

Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku služby:
a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov ( podľa dohody s obstarávateľom
pohrebu)

§4
Správa domu smútku

1) Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečuje správu domu smútku a funkčnosť chladiacich
zariadení
2) Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v miestnosti vybavenej chladiacim zariadením
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov
3) Cirkevné a občianske obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu
4) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu,
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.

§5
Rozsah služieb poskytovaných v cintoríne

Prevádzkovateľ v cintoríne poskytuje tieto služby
a)
b)
c)
d)
e)

zber a odvoz odpadu z cintorína
dodávku vody
vykášanie porastov
údržbu cintorína
vedenie evidencie spojenej s prevádzkovaním pohrebiska

1) obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatv orenie nájomnej
zmluvy na užívanie hrobového miesta
2) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom, spísať zmluvu o
nájme užívania hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“)
3) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a
vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.
4) Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov na 10 rokov.

5) za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady
za služby (správa a údržba cintorína, správa a údržba zelene v cintoríne, zber a odvoz
odpadu z cintorína, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za:
a) detský hrob vo výške
b) jednohrob vo výške
c) dvoj hrob vo výške
d) trojhrob vo výške
e) štvorhrob vo výške
f) uloženie urny vo výške

6,64 €/10 rokov
16,60 €/10 rokov
33,19 €/10 rokov
48,80 €/10 rokov
66,40 €/10 rokov
16,60 €/10 rokov

§7

Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a cintorína

Prevádzkovateľ domu smútku a cintorína je povinný:
1) Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom smútku a chodníkov
v cintoríne
2) Pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome smútku
3) Dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku
4) Dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po každom uložení
ľudských pozostatkov.
5) Vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku po každom smútočnom
obrade.
6) Zabezpečiť údržbu a udržiavanie cintorína v stave zodpovedajúcemu zachovaniu
dôstojného miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na cintoríne a v prípade potreby ich
spílenia zabezpečiť spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
7) Starať sa o dôstojnosť hrobov zomrelých osôb ktoré patrili do významného kultúrneho a
spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať.
8) Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť cintorína.
9) Dohliadať na ukladanie, triedenie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených.
10) Dodržiavať základné hygienické podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri
prevádzkovaní domu smútku a cintorína v súlade s príslušnými platnými právnymi
predpismi.
11) Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky domu smútku a
cintorína sú povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

§8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný uložiť a triediť do zberných nádob na to
určených
2) Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta.
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny bez písomného súhlasu prevádzkovateľa cintorína,
b) umiestňovať lavičky v cintoríne bez písomného súhlasu prevádzkovateľa cintorína,
c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov do cintorína bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa cintorína,
d) fajčiť na cintoríne
e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
í) vodiť psov do cintorína,
g) robiť hluk v cintoríne,
h) nesprávne zasahovať do iného hrobového miesta
i) vstup deťom do 10 rokov do cintorína bez sprievodu dospelej osoby,
j) nájomca je povimiý platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového
miesta.

§9
Povinnosti návštevníkov cintorína
1) Návštevníci cintorína sú povinní.
a) v cintoríne a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť
miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému
záujmu
2) Zakazuje sa návštevníkovi cintorína:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov do cintorína bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa cintorína,
b) fajčiť na cintoríne,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d) vodiť psov do cintorína,
e) robiť hluk v cintoríne,
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

§10
Prístup cintorína verejnosti

Cintorín je prístupný verejnosti od 5,00 hod. do 22,00 hod. s výnimkou sviatkov

§11
Spôsob nakladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na cintoríne.
3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na cintoríne.
4) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa
môžu do toho istého hrobu uložiť, len ak sú splnené podmienky stanovené zákonom.
5)
-

Pre hrob alebo hrobku môžu byť prepožičané miesta týchto rozmerov.
pre hrob, hrobku dospelého 110 x 245 cm
pre dvojhrob, hrobku dospelých 210 x 245 cm
pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80 x 140 cm
pre hrob dieťaťa do 14 rokov 90 x 200 cm
pre uloženie urny 100 x 110 cm
Táto plocha obsahuje aj priestor pre vybudovanie obrubníka alebo hrobky.

6) Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa cintorína a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia

§i2
DIžka tlecej doby

1) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
musí trvať 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
2) Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho (ostatky) vyňať zo zeme (exhumovať)
z úradnej moci, alebo na žiadosť pozostalých.

§13
Spôsob nakladania s odpadmi

1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci cintorína ukladajú odpad z hrobového miesta
do zberných nádob na to určených.
2) Prevádzkovateľ cintorína zabezpečuje na zber odpadu z cintorína zbernú nádobu, ktorú
vyváža pravidelne podľa potreby.

§ 14
Cenník služieb
1) Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje ceny:
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň 2 €.
b) vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni 3 €.

§ 15
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa cintorínsky poriadok zo dňa 16.11.2006.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Hrušovany na svojom zasadaní dňa 1.4.2011 uznesením č.49/2011.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli.

V Hrušovanoch 1.4.2011

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 4.4.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa 20.4.2011

Ing. Jozef Benca
starosta obce

