OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
(ďalej aj ako „obec“)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2021
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Suchá nad Parnou
(ďalej aj ako „VZN“ alebo „ prevádzkový poriadok“)

Návrh VZN vyvesený dňa:
Návrh VZN zvesený dňa:
VZN schválené dňa:
VZN schválené uznesením č.:
VZN vyvesené dňa:
VZN zvesené dňa:
VZN účinné odo dňa:

26.07.2021
17.08.2021
16.08.2021
38/2021
17.08.2021
31.08.2021
01.09.2021

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou na základe § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 18 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2021
ktorým ustanovuje

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Suchá nad Parnou
Prevádzkovateľ pohrebiska:
IČO:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:

Obec Suchá nad Parnou
00313009
919 01 Suchá nad Parnou 68
Ing. Martin Glončák
0911 388 252
§1
Základné ustanovenia

1.
2.
3.

Týmto VZN sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Suchá nad Parnou.
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov hrobových miest, na
poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
Prevádzkový poriadok upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním
dôstojnosti tohto miesta,
d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov a plán hrobových miest,
f) dĺžku tlecej doby,
g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska,
h) spôsob nakladania s odpadmi,
i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,
j) cenník služieb.

§2
Základné pojmy
1.

Na účely tohto nariadenia:
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na
verejnom pohrebisku (ďalej len "pohrebisko"), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s
popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,
e) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,
f) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
g) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
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h) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
i) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých
miest na uloženie urny s popolom,
j) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov do zeme,
k) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
l) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na
uloženie urny,
m) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo
ľudskými ostatkami do zeme,
n) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými
pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k
manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
o) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo
viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
p) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,
q) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
r) služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby spojené s údržbou
hrobového miesta.

§3
Zriadenie pohrebiska

1.
2.
3.

Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na
pohrebisku v inej obci.
Rozšírenie existujúceho pohrebiska alebo zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom
území priľahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami.
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska – v ochrannom pásme sa nesmú
povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby spojené s pohrebníctvom.

§4
Pohrebiská na území obce
1.
2.

Na území obce sa nachádza jedno pohrebisko na parcele č. 69/1 pri stavbe dom smútku súpisné č. 475
umiestnený na parcele č. 69/2.
Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Suchá nad Parnou, 91901 Suchá nad Parnou č. 68, IČO: 00313009.

§5
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 domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

§6
Pochovávanie
1.

Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
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2.
3.

S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku.
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. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak
bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v
osobitnom predpise.
§7
Ukladanie ľudských pozostatkov a dĺžka tlecej doby

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m;
prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 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 1,2 m;
ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá pre pohrebisko v obci
Suchá nad Parnou trvá 10 rokov.
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 vrchnou
rakvou bude najmenej 1 m.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
Výkopové práce na pohrebisku je možné uskutočniť len na základe predchádzajúceho vytýčenia hrobového
miesta prevádzkovateľom pohrebiska.
Počas výkopových prác hrobového miesta môže osoba realizujúca výkopové práce použiť okolitý priestor
hrobového miesta na dočasné uloženie zeminy. Prebytočnú vykopanú zeminu je táto osoba povinná odviezť z
pohrebiska a naložiť s ňou v súlade so zákonom o odpadoch.
Počas výkopových prác hrobového miesta priamo medzi jestvujúcimi hrobmi s náhrobkami, je osoba
realizujúca výkopové práce povinná zabezpečiť uloženie zeminy do vhodnej zbernej nádoby tak, aby sa predišlo
poškodeniu a znehodnoteniu susedných náhrobkov alebo pomníkov.
Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
a) hrob pre dieťa do 6 rokov
80 x 140 cm
b) hrob pre dieťa do 14 rokov
90 x 200 cm
c) jednohrob
120 x 250 cm
d) dvojhrob
200 x 250 cm
e) urnové miesto
100 x100 cm
f) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm, najviac 50 cm
§8
Exhumácia

1.

2.

Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť
obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a
musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
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3.
4.
5.

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom
pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§9
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1.

Prevádzkovateľ pohrebiska, ktorým je Obec Suchá nad Parnou je povinný:
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
A - evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
i. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
ii. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
iii. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
iv. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
v. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
vi. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
vii. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
viii. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
B - evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje :
I.
o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
II.
o zrušení pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných
osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky stanovené týmto všeobecne záväzným nariadením,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby,
f)
dodržiavať zákaz pochovávania,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 11,
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
i)
chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j)
umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
k) prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných
obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska ďalej:
a) zabezpečuje starostlivosť o vonkajší vzhľad pohrebiska, o spoločné hroby a neprenajaté miesta na
pohrebisku,
b) vykonáva správu a údržbu chodníkov a komunikácii, zelene, spevnených plôch, oplotenia pohrebiska,
prvkov drobnej architektúry, rozvodu úžitkovej vody, údržbu a prevádzku domu smútku,
c) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta s nájomcom,
d) vyberá nájomné za nájom hrobového miesta,
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e)

vedie evidenciu voľných hrobových miest na pochovávania na pohrebisku a situačný plán pohrebiska,
ktoré musia byť dostupné verejnosti,
f)
zodpovedá za dodržanie predpísaného spôsobu pochovávania a úpravu hrobového miesta,
g) vymeriava hrobové miesta v súlade s plánom hrobových miest na pochovávanie,
h) odstraňuje netrvanlivé ozdoby na hrobových miestach (napr. kytice, vence), ak dlhodobo rušia estetický
vzhľad pohrebiska a ak ich nájomca sám neodstránil,
i)
ak zistí nedostatky v starostlivosti o hrob, vyzýva nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil,
j)
v odôvodnených prípadoch obmedzuje alebo zakazuje manipuláciu s otvoreným ohňom,
k) preruší alebo zastaví stavebné a podobné práce na pohrebisku, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto
nariadenia alebo ak by táto činnosť rušila pohrebný obrad na pohrebisku,
l)
zabezpečuje všeobecný dohľad a verejný poriadok na cintoríne,
m) prevádzkuje informačné tabule na pohrebisku a pravidelne aktualizuje údaje na nich,
n)
plní ďalšie povinnosti stanovené týmto nariadením.
3. Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
§ 10
Prevádzkovanie domu smútku
1.
2.

Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom zariadení.
Dom smútku sa otvára pre pozostalých hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody s
obstarávateľom pohrebu.
§ 11
Užívanie hrobového miesta

1.
2.
3.
4.

5.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím 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 neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento
zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a
zdržať 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 už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
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 možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového
miesta.
§ 12
Výpoveď nájomnej zmluvy

1.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,
najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
2. 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
3. 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 preložiť ľudské ostatky vrátane
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
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4.

5.

6.

7.

8.

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
miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
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.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 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 sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
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, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec
Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
§ 13
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 poriadku na vlastné náklady a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu
neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
§ 14
Stavebné práce a iné obdobné činnosti na pohrebisku

1.

2.
3.
4.
5.
6.

K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu, urnového miesta (ďalej len “stavba”) alebo k prestavbe
alebo úprave už existujúcej stavby na hrobovom mieste, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska. To platí aj pre osadenie pomníka na hrobovom mieste a tiež pre odstraňovanie
uvedených stavieb na hrobovom mieste. To sa netýka bežnej údržby hrobového miesta. Osoba vykonávajúca
stavebné práce je povinná požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie stavby z dôvodu jej správneho
umiestnenia a správnych rozmerov.
Na pohrebisku je možné vykonávať len povolené stavebné práce a činnosti len v čase sprístupnenia pohrebiska
verejnosti.
Stavebné práce a obdobné činnosti na hrobovom mieste môže vykonávať len nájomca hrobového miesta alebo
ním určená osoba.
Každý, kto vykonáva stavebné a iné obdobné práce na pohrebisku, je povinný odpad, ktorý vznikol pri týchto
prácach, vyviezť z pohrebiska na svoje náklady. Je zakázané tento stavebný odpad umiestňovať do nádob
určených na ostatný odpad produkovaný na pohrebisku.
Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo iných súčastí hrobu musí oprávnená
osoba oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť stavebné práce a obdobné činnosti na
pohrebisku, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo ak by jeho činnosť rušila
pohrebný obrad.
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§ 15
Stromy, kry, zeleň a prvky drobnej architektúry
1.
2.
3.

Vysádzať stromy, kry a iné dreviny na pohrebisku môže len prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom
hrobovom mieste môže stromy, kry a iné dreviny so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vysádzať aj
nájomca hrobového miesta.
Údržbu trávnatých plôch na pohrebisku zabezpečuje jeho prevádzkovateľ. Údržbu stromov, krov a iných
drevín zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
Lavičky, odpadkové koše a iné prvky drobnej architektúry môže na pohrebisku umiestňovať len
prevádzkovateľ pohrebiska.
§ 16
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku

1.
2.

Zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením nádob na zber odpadu určených na zelený odpad a
na drobný odpad, ktorý vznikol na pohrebisku.
Odvoz a ukladanie odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
§ 17
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1.

Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov, najmä zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete
miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj na pohrebisku, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo
ktoré by urážalo pozostalých.
2. Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia
spoločným potrebám.
3. Na pohrebisku sa zakazuje:
a) šliapať po hrobových miestach,
b) odhadzovať odpad mimo zberných nádob na odpad,
c) robiť hluk,
d) vodiť psov, mačky a iné spoločenské, alebo úžitkové zvieratá,
e) fajčiť,
f) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky alebo vstupovať na pohrebisko pod ich vplyvom,
g) jazdiť na bicykli, kolobežkách, kolieskových korčuliach,
h) ničiť, odcudzovať kvety a inú výzdobu hrobových miest,
i) akýmkoľvek iným spôsobom rušiť pietu pohrebiska,
j) vstupovať motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy.
4. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu a nie je povolené
obmedzovať ich priechodnosť.
§ 18
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je pre verejnosť prístupné (ďalej len prevádzková doba):
- v letných mesiacoch od 6,00 – 21,00 hod,
- v zimných mesiacoch od 7,00 – 19,00 hod,
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovenej prevádzkovej doby bez
osobitného upozornenia prevádzkovateľom pohrebiska.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.
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4.
5.

6.
7.
8.

Sprístupnenie pohrebiska v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo prevádzkovej doby je možné po dohode s
prevádzkovateľom pohrebiska.
Do areálu pohrebiska je zákaz vstupu motorovým vozidlám s výnimkou
a) vozidiel zabezpečujúcich prevoz mŕtvych,
b) vozidiel zabezpečujúcich stavebné práce alebo iné obdobné činnosti, ak celková hmotnosť vozidiel
zabezpečujúcich úpravu hrobov neprekročí 6 t.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú
ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť vstup na pohrebisko tak, aby nebolo možné naň vstupovať
motorovými vozidlami bez vedomia prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska umožní vstup prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko po vzájomnej
dohode.
§ 19
Zákaz pochovávania

1.
2.

Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody,
môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej pochovávať iným
spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom
pochovávania súhlasí.
§ 20
Zrušenie pohrebiska

1.
2.
3.
4.
5.

Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z osobitných zákonných
dôvodov alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy; verejný
záujem musí byť riadne odôvodnený.
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 miesto na inom pohrebisku.
Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo,
zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
§ 21
Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku

1.

Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú: starosta obce, poverení zamestnanci obce,
hlavný kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva a členovia príslušných komisií obecného
zastupiteľstva. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov týkajúcich sa
výkonu dozoru nad pohrebiskami.
§ 22
Porušenie prevádzkového poriadku

1.

Nedodržanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku:
a) ak ide o priestupky a iné správne delikty na úseku pohrebníctva, upravuje zákon č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve
b) v ostatných prípadoch porušenie všeobecne záväzného nariadenia upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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§ 23
Prechodné ustanovenia
1.

Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých
podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu
sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.
§ 24
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je príloha č. 1 – cenník služieb.
Obecné zastupiteľstvo obce Suchá nad Parnou toto VZN schválilo dňa 2021 uznesením č. 38/2021.
Týmto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska cintorín Suchá nad Parnou zo dňa 27.6.2011.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Suchej nad Parnu, dňa 31.08.2021

Ing. Martin Glončák
starosta obce

10 z 11

Príloha č. 1
K Všeobecnému nariadeniu č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Suchá nad Parnou
Cenník služieb :

prenájom hrobových miest
prenájom domu smútku

jednohrob
dvojhrob
urnové miesto

33,00
55,00
10,00

Eur/10 rokov
Eur/10 rokov
Eur/10 rokov

detský hrob

10,00

Eur/10 rokov

10,00

Eur/pohreb
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