 dvojhrob 210 x 245 cm,
 trojhrob 290 x 245 cm,
 hrobka 130 x 300 cm,
 hrobka 200 x 300 cm,
 urnové miesto 80 x 80 cm.
a) bočné vzdialenosti medzi hrobmi (hrobkami) musia byť 30 cm,
b) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm.
7. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na
úroveň okolia hrobu.
8. Pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
9. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
 príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
 žiadosť obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
10. Žiadosť na exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené.
11. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal
Čl. 8

Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov uložených v hrobe je stanovená na 10 rokov od
pochovania.

Čl. 9
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vymeranie hrobového miesta a prevádza dozor pri
stavebných a iných prácach na pohrebisku.
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Nájomná zmluva musí obsahovať identifikačné údaje nájomcu v rozsahu meno,
priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a dátum narodenia nájomcu.
Nájomca je povinný:
 užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest,
 udržiavať poriadok na pohrebisku,
 na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a udržiavať poriadok
v okolí 30 cm od neho, najmä zabezpečiť, aby hrobové miesto bolo odburinené,
očistené a zbavené znehodnotenej výzdoby,
 vopred písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny na hrobovom
príslušenstve,
 zdržať sa umiestňovania lavičiek, skriniek na náradie a podobného mobiliáru v areáli
pohrebiska,
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 zamedziť vzniku prípadného požiaru pálením sviečok alebo kahancov, a to výlučným
používaním sviečok a kahancov v ochrannom sklenenom obale,
 znehodnotenú výzdobu odložiť do kontajnera na to určeného.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka, ak je
blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá.

Čl. 10
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Vypovedať nájomnú zmluvu možno ak:
 závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
 pohrebisko sa ruší,
 nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
 pred uplynutím doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené, prevádzkovateľ vyzve,
nájomcu na úhradu nájomného za ďalšie obdobie užívania hrobového miesta.
V písomnej výzve prevádzkovateľ uvedie termín, do ktorého má byť nájomné najneskôr
zaplatené a upozornení nájomcu na následky jeho nezaplatenia spočívajúce vo výpovedi
nájomnej zmluvy.
Písomnú výzvu doručí prevádzkovateľ nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu, tak
aby boli zachované lehoty uvedené v nasledujúcom odseku, avšak nie skôr ako 12
mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
2. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď doručiť najmenej tri mes iace predo dňom:
 keď sa má hrobové miesto zrušiť,
 keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

Čl. 11
Povinnosti návštevníka pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný
 dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
 zachovávať dôstojnosť a správať sa primerane k piete miesta.
2. Zakazuje sa:
 na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk,
 umiestňovať reklamné plagáty v celom areáli,
 vstup zvierat do areálu pohrebiska.
3. Odpadky a podobné predmety (suché kytice, vence) sa môžu odkladať len na vyhradených
miestach na pohrebisku t.j. do kontajnera.
4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
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Čl. 12
Cenník služieb

Cena za prenájom hrobového miesta na 10 rokov
 detský hrob
 jednohrob
 dvojhrob
 urnové miesto

10 €
16,60 €
33,20 €
10 €

Obnova prenajatého miesta po uplynutí prenájmu na ďalších 10 rokov
 detský hrob
10 €
 jednohrob
16,60 €
 dvojhrob
33,20 €
 urnové miesto
10 €
Bloková pokuta za nedodržanie základných rozmerov hrobového miesta: 66 €

Čl. 13
Práce na pohrebisku
Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu, alebo si tieto stavby vykonáva
nájomca sám.
1. Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta sa môžu vykonávať len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vydaného na žiadosť nájomcu, kde
sa uvádzajú všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať.
Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko.
2. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia
a ukončenia prác.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase prevádzkovateľa na
práce a nasledovné podmienky:
 každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska
 hrobové príslušenstvo nesmie presahovať povolené rozmery hrobového miesta
uvedené v tomto VZN
 po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska, v žiadnom
prípade ho neumiestňovať do kontajnerov na pohrebisku,
 zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy, kríky a inú zeleň.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje
ustanovenia tohto VZN a jeho činnosť by rušila pohrebný obrad.
5. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál
motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si od prevádzkovateľa písomný súhlas na
vstup motorovým vozidlom.
6. Vstup motorových vozidiel na pohrebiská bez osobitného povolenia je zakázaný.
7. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
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8. Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke
jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie (vysadzovanie
a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu, atď.)

Čl. 14
Zrušenie pohrebiska
1. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
2. Zrušiť vojnové hroby možno len v zmysle zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

Čl. 15
Priestupky
1. Priestupku sa na úseku pohrebníctva dopustí ten, kto
 nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta,
 neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
 neudržiava poriadok na pohrebisku,
 nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
 nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

Čl. 16
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.

Čl. 17
S pôsob nakladania s odpadmi
Odpady ako suché kvety, vence, kytice, kahance, sviečky ako i ostatné ozdoby rôzneho druhu
sa môžu ukladať len na mieste na to určenom – do kontajnera, ktoré je umiestnené pred
cintorínom.
1. Vývoz odpadu je zabezpečený obcou na základe písomnej zmluvy s firmou FÚRA s.r.o
Rozhanovce, ktorá v obci realizuje nakladanie s komunálnym odpadom v súlade zo
zákonom o odpadoch.
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2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať:
 zvyšky kvetinovej výzdoby,
 napadané lístie a odstránenú trávu,
 nádoby od sviečok,
 poškodené ozdobné predmety.
3. Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe a oprave pomníkov si musí nájomca
hrobového miesta z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť.

Čl. 18
Kontrola prevádzkového poriadku
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú:
 starosta obce,
 hlavný kontrolór obce,
 poverený zamestnanec,
 RÚVZ.
2. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin
podľa trestného zákona, je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/90 Zb.
o priestupkoch.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska vyvesí tento prevádzkový poriadok na úradnej tabuli
a v priestoroch oboch pohrebísk.

Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom v
Kováčovej dňa 30.11.2012 uznesením č. 12 / 2012.
2. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže
schváliť len OZ v Kováčovej.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Kováčová, ktorým vydáva Prevádzkový poriadok
pohrebiska nadobúda platnosť a účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obecného úradu.
4. Schválením tohto VZN stráca platnosť Prevádzkový poriadok pohrebiska Kováčová zo
dňa 24.11.2006.

Adrián Dáni
starosta obce
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