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Obecné zastupiteľstvo vo Víťaze schvaľuje v súlade s § 18, odsek 2 zákona NR SR č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve pre pohrebisko obce Víťaz tento Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Víťaz.

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Víťaz

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok je platný pre pohrebisko – Obecný cintorín vo Víťaze (ďalej
len „prevádzkový poriadok“) a upravuje pôsobnosť obce Víťaz, ako prevádzkovateľa
pohrebiska, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti so
zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním
pohrebiska a návštevníkov pohrebiska.

2. Obecný cintorín sa nachádza v katastrálnom území obce Víťaz na parcele č. C 865
s výmerou 10861 m2, druh pozemku - ostatné plochy, spôsob využívania – pozemok,
na ktorom je cintorín alebo urnový háj. Túto parcelu tvorí parcela č. E 22/2, s výmerou
2132 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 1970
Katastrálneho úradu v Prešove, Správa katastra Prešov a parcela č. E 23, s výmerou
3181 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 1970
Katastrálneho úradu v Prešove, Správa katastra Prešov.
3. Na Obecnom cintoríne sú pochované mnohé významné osobnosti obce a vybudované
viaceré náhrobníky, ktoré svojím umeleckým stvárnením majú hodnotu kultúrnej
pamiatky.
4. Úcta k pamiatke zosnulých a poslanie cintorína ako verejnozdravotno-technického
zariadenia k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich telesných
pozostatkov si vyžaduje, aby cintorín bol udržiavaný v takom stave, ktorý zodpovedá a
aby sa dodržiavali všetky zdravotné a iné predpisy.
5. Tento prevádzkový poriadok upravuje pochovávanie, zásady starostlivosti o cintorín a
pohrebisko, vymedzuje práva a povinnosti ich správy, spôsob užívania priestorov a
zariadení a stanovuje pravidlá správania sa návštevníkov na cintoríne.
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Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Víťaz
IČO: 00 327 981
Adresa: Obecný úrad Víťaz 111, 08238
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Baloga – starosta obce

Článok 3
Správa obecného cintorína vo Víťaze
1. Obec Víťaz vykonáva správu a prevádzku Obecného cintorína.

Článok 4
Pochovávanie na obecnom cintoríne
1. Ľudské pozostatky musia byť pochovávané na pohrebisku, alebo spopolnené. S ľudskými
pozostatkami a ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne. Pochovávanie môže vykonávať
iba pohrebná služba, ktorá má na to živnostenské oprávnenie.

Článok 5
Čas, kedy je Obecný cintorín prístupný pre verejnosť
1. Obecný cintorín je pre verejnosť prístupný nepretržite 24 hodín denné.
2. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr.
v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno
zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
Článok 6
Prevádzkovanie Obecného cintorína
1. Prevádzkovateľ Obecného cintorína vykonáva:
a) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberá poplatky za nájom
hrobového miesta
b) správu a údržbu Obecného cintorína,
c) správu a údržbu komunikácií, výsadbu a údržbu zelene na Obecnom cintoríne,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním Obecného cintorína.
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2. Prevádzkovateľ Obecného cintorína koordinuje a kontroluje činnosť dodávateľov pri:
a) výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávaní a činnostiach s ním spojených ako uloženie do chladiaceho
zariadenia, úprava pred pietnym uložením do rakvy, pietny akt a pod.,
c) vykonávaní exhumácie pred uplynutím tlecej doby /len na základe posudku
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva/.
3. Zásobovanie Obecného cintorína vodou je zabezpečené z vlastného zdroja.
Článok 7
Povinnosti prevádzkovateľa Obecného cintorína a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné na zabezpečenie prevádzky Obecného cintorína
1. Povinnosti prevádzkovateľa Obecného cintorína :

-

-

a) prevádzkovať Obecný cintorín v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
Obecného cintorína,
b) viesť evidenciu hrobových miest v rozsahu:
meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste
uložené,
dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu nájomcu, ak ide o fyzickú osobu;
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
d) písomne, minimálne na dĺžku tlecej doby, uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové
miesto so žiadateľom o uzatvorenie nájomnej zmluvy /nájomcom/, ak to kapacitné
možnosti pohrebiska umožňujú,
e) písomne informovať nájomcu o:
skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste na pohrebisku obvyklom,
f) na základe posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva predĺžiť tleciu
dobu na pohrebisku v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté.
g) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na pohrebisku,
za tým účelom zabezpečovať výsadbu zelene, čistotu, úpravu ciest, údržbu oplotenia,
h) dbať o hygienické zariadenia

2. Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho, alebo je úmrtie doložené pasom, ak ide o medzinárodnú
prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
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c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb.
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním, upravujú prevádzkové
poriadky pohrebných služieb.

Článok 8
Prenájom a užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
2. Hrobové miesta sú nepredajné.
3. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého
uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí
tlecej doby na pohrebisku. Podmienky prenájmu upraví samostatná nájomná zmluva.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený dať odstrániť ozdoby (vence, kytice a pod.) v prípade, ak
rušia celkový estetický vzhľad Obecného cintorína.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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 povinný vopred písomne informovať nájomcu a o už uskutočnenom zásahu je
prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, pretože sú súkromným
majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim
konaním.
8. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pričom
za hrobové miesto sa považuje miesto na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny a bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi Obecného cintorína všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
9. Nájomca je povinný prevádzkovateľovi Obecného cintorína nahlásiť každú stavebnú
úpravu hrobového miesta, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie obruby,
pomníka, osadenie náhrobného kameňa, náhrobnej dosky alebo oplotenia hrobu.
Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi Obecného cintorína pred
ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásiť aj ich skončenie.
Nájomca je oprávnený stavebné úpravy realizovať len s predchádzajúcim súhlasom
prevádzkovateľa Obecného cintorína.
10. V prípade uloženia zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom hrobu
nájomnou zmluvou, v krajnom potvrdením o zaplatení. 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.
11. Pôvodní nájomcovia hrobov nie sú oprávnení previesť nájom hrobov na iné osoby,
s výnimkou blízkych osôb. Prechod zmluvného vzťahu z nájomnej zmluvy, na osobitnú
odôvodnenú žiadosť nájomcu, môže byť dohodnutý iba so súhlasom prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zapíše nového nájomcu do evidencie a uzatvorí s ním novú zmluvu
o nájme hrobového miesta.
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12. V prípade zmeny mena na náhrobku je každý z nájomcov povinný oznámiť túto
skutočnosť prevádzkovateľovi. Je to potrebné pre zmenu v evidencií hrobových miest.
13. Po úmrtí nájomcu, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí
prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom
pohrebu zomretého nájomcu.
14. Právo k hrobovému miestu zanikne uplynutím doby nájmu, zrušením hrobového miesta,
vzdaním sa hrobového miesta, resp. výpoveďou.
15. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty, na
ktorú je zaplatené nájomné, zaslať nájomcovi upozornenie, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené.
16. 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.
17. Prevádzkovateľ je povinný doručiť výpoveď 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 je nájomca 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 za
opustenú vec.
- Ak nájomca nie je známy, prevádzkovateľ uverejní výpoveď nájomnej zmluvy
namieste 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.
18. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 17, musí
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu
príslušenstva hrobu.
19. K likvidácií hrobu môže dôjsť až po zániku nájmu.
Článok 9
Povinnosti návštevníkov Obecného cintorína
1. Návštevníci Obecného cintorína sú povinní chovať sa spôsobom odpovedajúcim piete
miesta a vo vzťahu k prevádzke cintorína sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska.
2. Návštevníkom Obecného cintorína nie je na pohrebisku dovolené robiť hluk, fajčiť,
požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo
vyznačeného priestoru /odpadkové koše/, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť
na bicykli a vykonávať iné činnosti, ktoré narúšajú pietny charakter Obecného cintorína.
3. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
4. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách, a to:
a) Na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na
vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami
zomrelého do chladiaceho zariadenia,
b) Na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,
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c) Na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
5. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a návštevníkom, sú vodiči vozidiel povinní
pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných
priestorov vozidiel. Vodiči vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, inak
môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska.
6. Prevádzkovateľ umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho
sprístupneniu verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
7. Na pohrebisku a jeho jednotlivých častiach nie je možné bez dohody s prevádzkovateľom
umiestňovať veľké predmety. Na polievanie možno používať nádoby poskytnuté obcou,
v prípade donesených nádob na polievanie, tieto neskladovať pri hroboch, prípadne pri
zdrojoch vody.
8. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na susedné hroby je zakázané.
9. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať
bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov. Na pohrebisku je zakázané
páliť trávu, lístie a iný odpad.
10. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
11. Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako
komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez
súhlasu prevádzkovateľa umiestňovať úschovné priestory v okolí hrobov.
Článok 10
Podmienky vstupu poskytovateľa pohrebných služieb pri zabezpečení pochovávania na
pohrebisku
1. Poskytovateľa pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať výkop hrobu jeho
zasypanie a ostatné práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou schvaľuje
prevádzkovateľ pohrebiska Obec Víťaz.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť poskytovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch.
4. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa
zdržať v styku z pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním
zachovávať dôstojnosť celého pietneho aktu.
5. Pohrebné služby sú zodpovedné:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.
6. Pohrebné služby sú povinné:
a) Dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) Svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,
c) Pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu, vytýčené
prevádzkovateľom pohrebiska.
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Článok 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. Pri zriaďovaní a úprave hrobového alebo urnového miesta je nájomca povinný riadiť sa
podmienkami určenými prevádzkovateľom Obecného cintorína, najmä pokiaľ ide o povahu
úpravy, rozmery a tvar výzdoby a druh použitého materiálu.
2. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, dvoj hrobov, hrobiek a urnových
miest. Práce súvisiace s vykopaním a zasypávaním hrobu a vykonávanie exhumácie v plnom
rozsahu vykonávajú zamestnanci pohrebných služieb v zmysle živnostenského zákona.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
4. 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 m.
5. 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 PVC a iných
nerozložiteľných materiálov. Rakvy musia byť pevne uzavreté.
6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) hĺbka hrobu 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, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky ďalšieho
zomrelého, pritom je potrebné dodržať ustanovenie § 19 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
b) dno hrobu 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.
7. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé nové
hrobové miesto vytýči správca hranice. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby môžu
zahájiť kopanie hrobu, až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov hrobu
oprávnenou osobou, ktorú určí prevádzkovateľ. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových
miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
8. Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
9. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel.
10. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
11. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových
miest alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
12. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek a urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie alebo
ohlásenie podľa stavebného zákona.
13. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj prístupný
k nahliadnutiu.
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Článok 12
Tlecia doba
Pre pohrebisko Obecný cintorín vo Víťaze je určená tlecia doba 10 rokov.
Článok 13
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na žiadosť a na náklady
orgánov a osôb:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo na náklady obce ak
obstarávateľom pohrebu bola obec.
2. Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať posudok Úradu verejného zdravotníctva, list
o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú
prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
3. Zakázané je upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské
pozostatky alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami alebo
inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami, alebo ktoré sú v stave pokročilého
rozkladu.
Článok 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby)
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce Víťaz č. 5/2014 o odpadoch
na území obce Víťaz. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta
z činnosti budovania obruby, hrobky, atď., je nájomca povinný odstrániť na vlastné
náklady.
2. Na cintoríne je umiestnení aj veľkokapacitný kontajner, ktorého vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ cintorína podľa potreby.
3. Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov
vyhadzovať:
a) zvyšky kvetinovej výzdoby,
b) napadané lístie a odstránenú trávu,
c) nádoby od sviečok,
d) poškodené ozdobené predmety,
4. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
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Článok 15
Cenník poplatkov za nájom hrobového miesta
1. Aktuálny cenník poplatkov za nájom hrobového miesta a poplatok za vstup na cintorín je
uvedený vo VZN obce Víťaz o určení náležitosti poplatkov za služby na príslušný
kalendárny rok.

Článok 16
Zrušenie pohrebiska Obecný cintorín vo Víťaze
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len z dôvodov
uvedených v § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pochlebníctve a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu
štátnej správy, verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.
3. 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.
4. Ak bolo pohrebisko zrušené, musí sa vykonať, ak ide o rozptylovú lúku, skrývka a
premiestnenie porastu a zeminy do hĺbky 10 cm; ak ide o vsypovú lúku, skrývka a
premiestnenie trávnatého porastu a zeminy sa musí vykonať do hĺbky zodpovedajúcej
najnižšej úrovni uloženia popola.
5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko
zrušilo, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku.
6. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku.
Článok 17
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
3. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do výšky 663 €.

1
0

4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.

Časť III.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce e bol vypracovaný v súlade so zákonom č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom
vo Víťaze, dňa
uznesením č.
3. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže
schváliť len OZ vo Víťaze .
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Víťaz, ktorým vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska nadobúda platnosť a účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obecného úradu.
5. Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku
vykonáva:
a) Poslanci zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(§25, ods. 3 písmeno d) a e)
b) Starosta obce,
c) Poverení zamestnanci,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Vo Víťaze dňa, 29.05.2015
Vyvesené : 01.06.2015

Zvesené : 15.06.2015

..........................................
Ing. Ján Baloga
starosta obce
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