Návrh vyvesený dňa : 30.3.2012
Návrh schválený dňa : 16.4.2012
Nadobúda účinnosť dňa : 1.5.2012

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku v súlade s ustanovením § 6 odst. 1) zákona SNR č. 369/1990
Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010
Zb.z. o pohrebníctve vydáva pre Obec Štítnik toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štítnik
č. 2/2012
o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Štítnik
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci
Štítnik prevádzkovaný Obcou Štítnik, Námestie 1,mája 167, 04932 Štítnik, IČO: 00328871
/ďalej len
„prevádzkovateľ pohrebiska“/.
§2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v Dome smútku
1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku služby a vykonáva najmä činnosti:
1. vykopanie a zasypanie hrobu,
2. vedenie evidencie v súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
3. správu pohrebiska, ktorá zahŕňa:
- uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta,
- zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
- dodávka úžitkovej vody,
- sprístupnenie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín,
4. správu domu smútku,
5. údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
6. zverejňovanie informácií na pohrebisku na obvyklom mieste.
7. vykonávanie exhumácii podľa § 19 zák. č. 131/2010 Z.z.
§3
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1/ Nájom hrobového miesta /ďalej „nájom“/ vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta
uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. Zmluva musí mať
písomnú formu. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo
k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na
vlastné náklady.
2/ Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú.
3/ Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s
nájmom, vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové
miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať
s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení tohto prevádzkového poriadku
pohrebiska, pokynov prenajímateľa pohrebiska, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom

pohrebiska a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa úpravy
pohrebníctva.
4/ Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca 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.
5/ Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste ako sú napríklad:
základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci
písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
6/ Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný podriadiť sa
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery, tvar stavby, vrátane
dodržania vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať všeobecné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
7/ Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia zásady, že šírka a dĺžka hrobového
miesta pri zachovaní bočných vzdialeností medzi jednotlivými hrobovými miestami najmenej 0,30
m, nesmie presiahnuť nasledovné stanovené rozmery:
maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu
- jednohrob: šírka 1,25 m x dĺžka 2,3 m, základy hrobu musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a nesmú
presahovať do plochy hrobového miesta,
- dvojhrob: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú šírka 2,4
m x dĺžka 2,3 m s tým, že so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ak to miestne podmienky na pohrebisku
dovoľujú môžu byť až šírka 2,5 m x dĺžka 2,4 m,
- dvojhrob, ktorý vzniká zlúčením dvoch už existujúcich jednohrobových miest resp., na mieste, kde sú
vybudované jednohroby: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu
sú šírka 2,50 m x dĺžka 2,4 m,
- urnové miesto: maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva urnového
miesta sú šírka 0,8 m x dĺžka 1,0 m,
8/ Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ostatkov do nového hrobového miesta, resp. hrobového miesta,
kde uplynula tlecia lehota, rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.
a/
základy pre príslušenstvo hrobu musia byť dimenzované tak, aby príslušenstvo hrobu
neohrozovalo okolité hroby resp. návštevníkov pohrebiska,
b/
uličky medzi hrobmi musia byť priechodné a najmenej 30 cm široké a nájomca nesmie
v týchto uličkách budovať spevnené chodníky,
c/
text nápisov, symboly a znaky na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musia zodpovedať
dôstojnosti a piete miesta.
9/ Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na
vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu vzniknutého v tejto súvislosti, za podmienky
dodržania maximálnych vonkajších obrysových rozmerov vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu a
to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
10/ Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu, je nájomca
povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska. V opačnom
prípade nie je prevádzkovateľ pohrebiska povinný hrobovú jamu vykopať.
11/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie v riadnom stave; hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené,
očistené od rôznych nánosov a pomníky alebo akékoľvek iné príslušenstvo hrobu musia byť osadené tak,
aby neohrozovali iných návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta.
12/ Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými
ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s vedomím
prevádzkovateľa pohrebiska.
13/ Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
14/ Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno vykonávať len
s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste je
možné vykonávať len v pracovných dňoch, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.

15/ Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť
sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
16/ Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku vykonávané na základe
zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto
stavby vykonáva nájomca sám.
17/ V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie,
životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu
zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to
na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
18/ Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať
o susedné príslušenstvo hrobu.
19/ Nájomca je povinný odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad
z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska.
20/ Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil
nájomné a cenu za služby spojené s nájmom za hrobové miesto, prevádzkovateľ pohrebiska bude ďalej
postupovať v súlade s § 22, ods. 3, písm.c, zákona o pohrebníctve.
21/ Prevod nájmu k prenajatému hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže
vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa – prevádzkovateľa
pohrebiska.
22/ Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto blízka osoba. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako
prvá.
§4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1/ Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
2/ Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a poskytovateľov
služieb na pohrebisku.
3/ Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta a sú povinní zdržať sa najmä takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu,
používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na
pohrebisku.
4/ Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
5/ 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..
6/ Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest
je zakázané.
7/ Voda v priestoroch pohrebiska je určená na prevádzkové účely. Je zakázané odnášať vodu
z pohrebiska.
8/ Odpad je nutné ukladať na určené miesto /kontajner/. Každý subjekt, ktorý vykonáva kamenárske
alebo iné stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a
nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov alebo inej
údržbe hrobového miesta vyniesť z pohrebiska.
9/ Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií v priestoroch pohrebiska je možné so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť
konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.
10/ V priestoroch pohrebiska a na objektoch, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska sa zakazuje
umiestňovanie ponúk a reklám.
11/ Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.
12/ Na pohrebisko ja zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod..

13/ Vjazd všetkých druhov motorových vozidiel do areálu pohrebiska je zakázaný, okrem vozidiel,
ktorým vydá povolenie prevádzkovateľ pohrebiska. Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vjazde
a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových
vozidiel v záujme ochrany vecí patriacich nájomcom hrobových miest.
14/ Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý
návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.
§5
Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska
1/ Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebisku nie je obmedzené, avšak platí
zásada, že obrad má začať a končiť počas celého roka za denného svetla.
2/ Za účelom použitia obradnej siene je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä:
a/
vopred dojednať nájom domu smútku s prevádzkovateľom pohrebiska,
b/
využiť obradnú sieň výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so zosnulým,
c/
počas dojednanej doby nájmu obradnej siene, prevádzkovateľ pohrebnej služby preberá
zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a noriem; v oblasti BOZP
zabezpečuje úlohy a povinnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v oblasti PO zabezpečuje úlohy a povinnosti
v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení,
d/
dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v platnom znení a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska vydané v súlade s prevádzkovým
poriadkom pohrebiska a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení.
§6
Otváracia doba pohrebiska
1/ Otváracia doba pohrebiska je čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti.
2/ Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch nasledovne:
Január- marec, november-december
denne od 7.00 do 17.30 hod
apríl, október
denne od 7.00 do 19.00 hod
máj, jún, júl, august
denne od 7.00 do 20.00 hod
v období od 20.októbra do 10.novembra
denne od 7.00 do 20.00 hod
3/ Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a
to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného
kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné
dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje
v zimnom období podľa svojich možností len nevyhnutnú údržbu hlavnej komunikácie na pohrebisku.
§7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1/ Na pohrebisku je možné ukladať ľudské pozostatky alebo ostatky a urny s popolom osôb:
a/ ktoré mali v obci Štítnik v čase úmrtia trvalý pobyt
b/ ktoré mali v obci Štítnik v čase úmrtia zmluvne prenajaté hrobové miesto po blízkych osobách,
predkoch alebo iných rodinných príslušníkoch.
2/ na pohrebisku nemožno uložiť ľudské pozostatky a urny osôb, ktoré nemali v čase úmrtia
v Štítniku trvalý pobyt a nemajú prepožičané hrobové miesto.
3/ Ukladať ľudské pozostatky alebo ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím prevádzkovateľa
pohrebiska.
4/ Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo sa ukladá urna s popolom na
pohrebisku. Tieto činnosti sú uskutočňované prevádzkovateľom pohrebnej služby, ktorý je pri ich
vykonávaní povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebiska a riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska.
5/ Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie evidencie hrobových
miest.

6/ 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, 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.
e/ Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 6/ písm. c),
f)
urna s popolom sa ukladá do zeme
7/ Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
8/ Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa
musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
9/ 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 meter.
10/ Pri všetkých spôsoboch ukladania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku
je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný dbať na to, aby jeho činnosťou neboli poškodené okolité hroby
alebo iné príslušenstvo pohrebiska a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá sa dotýka dôstojnosti
mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
11/ Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebnej služby
podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do urnového miesta. Urny s popolom môže na pohrebisku
ukladať aj nájomca hrobového miesta, so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
12/ Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe
zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z plastov a iných nerozložiteľných materiálov.
13/ Plán hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový
poriadok pohrebiska je uložený a prístupný k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska, v elektronickej
forme je dostupný na internetovej stránke www.pohrebiska.sk.
§8
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.
§9
Spôsob vedenia evidencie na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v písomnej a elektronickej forme. Evidencia
pohrebiska sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu bol nakazený
nebezpečnou chorobou,
4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce ak je
nájomcom obec,
5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
7. skutočnosť, či je hrob alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
obce alebo či ide o vojnový hrob,
8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje:
1. údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2. údaje o zrušení pohrebiska.

§10
Spôsob nakladania s odpadmi
1/ Odpad ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska v zmysle tohto prevádzkového
poriadku pohrebiska je komunálnym odpadom.
2/ Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadov:
a/ biologicky rozložiteľný odpad: suché kvety vo vázach, kvetináčoch i voľne položené, pokosená tráva,
konáre, lístie a pod..
b/ iný biologicky nerozložiteľný odpad z pohrebiska: platové obaly, tašky, hlinené a plastové kvetináče,
kahance, stavebný odpad a pod..
2/ Zber odpadu na pohrebisku je zabezpečený umiestnením malých kontajnerov. Prevádzkovateľ
pohrebiska zabezpečuje zber, skladovanie a odvoz odpadu z pohrebiska počas celého roka.
§11
Dom smútku
a) Dom smútku je umiestnený v areáli pohrebiska. Pozostáva z nasledovných priestorov:
- zádverie za hlavným vchodom z východnej strany, so schodami na "balkón", manipulačná
miestnosť správcu domu smútku s rozhlasovým pultom a s výhľadom do obradnej siene, obradná
miestnosť s presklenými dverami s priamym východom na západnú stranu , kondolná miestnosť,
chodba do vedľajších miestností, miestnosť na prípravu osôb účinkujúcich pri smútočných
obradoch, skladovací priestor na skladovanie pracovných pomôcok, 2 sociálne miestnosti (WC)
b) chladiace zariadenie s rozmermi 3 m x 2 m,
- počet miest v chladiacom boxe : 4, teplota chladenia 0 – 5 °C, kompresovňa
- čistenie a dezinfekcia chladiaceho zariadenia je prevádzkovateľom vykonávaná pravidelne po každom
použití.
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať a čistiť priestory Domu smútku v súlade s hygienickými zásadami a to
čistiacimi prostriedkami Jar, Cif, Sklomyl a dezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami Savo, Chloramin,
Domestos.
Pracovníci sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny, používať ochranné pracovné pomôcky (ochranné
rukavice a pracovné odevy). Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami sú povinní postupovať podľa návodu
na etikete. Lekárnička prvej pomoci sa nachádza v priestoroch správcu domu smútku.
Dom smútku je napojený na verejný vodovod s pitnou vodou. Odkanalizovanie je zabezpečené do žumpy.
Denné osvetlenie je zabezpečené oknami, umelé osvetlenie je elektrické, vykurovanie je elektrické.
§11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Pred vstupom na pohrebisko za účelom vykonania pohrebnej služby je prevádzkovateľ pohrebnej
služby povinný najmä:
a/ preukázať sa poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa pohrebiska platnou koncesnou listinou na
vykonávanie koncesovanej živnosti – prevádzkovanie pohrebnej služby,
§12
Úhrada poplatkov
Poplatky za hrobové miesta sa uhrádzajú pri uzatváraní nájomých zmlúv
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ poštovou poukážkou na adresu obecného úradu
c/ bankovým prevodom na účet obce č. 28626582/0200 vedený vo VÚB a.s. pobočka Rožňava.
Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
§13
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska a poverení
zamestnanci obce.
§14
Sankcie
1/ Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska nájomcami hrobových miest,
návštevníkmi pohrebiska alebo inými fyzickými alebo právnickými osobami je priestupkom podľa § 32
ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za takýto priestupok možno v blokovom
konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur a v priestupkovom konaní pokutu do výšky 663 eur.
2/ Pri ukladaní pokút sa pri určovaní jej výšky sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania
a následky takéhoto protiprávneho konania.
3/ Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto nariadenia sú príjmami obce.
§15
Zrušovacie ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie VZN č.1/2006 o správe ,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Štítnik zo dňa 20.11.2006, schválené uznesením OZ č. 2/33/2006, písm.A zo dňa 20.11.2006.
§16
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ v Štitniku č. 154/2012 dňa :
16.4.2012
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa. 1.5.2012

Miloš Gallo Barnák
Starosta obce

Príloha č.1 : cenník služieb

Príloha k VZN č.

2/2012

CENNÍK - POHREBNÉ SLUŽBY
€

DRUH ÚKONU

Obradná sieň
Katafalk
Hudba reprodukovaná
Chladnička /deň/
1x
Posedenie
Ozvučenie
Vyloženie kytíc a vencov
Mzda pracovníka

6,70
3,30
1,70
2,00
3,30
3,00
2,30
21,60

Uloženie do hrobu / 5 nosičov / 20,90
Uloženie do hrobu / 7 nosičov / 29,50
Otvorenie a uzavretie hrobky a použitý materiál 12,70
Výkop nového hrobu

a úprava zeminy

Výkop nového hrobu /nadrozmerný/
Odvoz zeminy pri výkope hrobky
Nájomné za 1 hrobové miesto na 20 rokov
Poplatok za služby / kosenie, voda, ...

/leto 41,00
zima 61,50
leto 53,40
zima 73,90
5,00
: 16,60 €
: 0,66 € na 1 hrobové miesto

