VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PREVÁDZKOVOM
PORIADKU POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Obec Plavé Vozokany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. : 11/2016

O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBÍSK NA ÚZEMÍ
OBCE PLAVÉ VOZOKANY

Registratúrna značka: UF 3
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PREVÁDZKOVOM
PORIADKU POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Článok I. Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Plavé Vozokany určuje podmienky, zásady a
opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebísk zriadených Obcou Plavé
Vozokany.
Tento Prevádzkový poriadok pohrebísk, (ďalej PrP PH) sa vzťahuje na pohrebiská – cintoríny
nachádzajúce sa na území Obce Plavé Vozokany, v časti Plavé Vozokany a v časti Medvecké (ďalej
len obec), ktoré sú v majetku obce.
Článok II. Všeobecné ustanovenia
1.
Všetky paragrafy uvedené v PrP PH poriadku pohrebísk v Obci Plavé Vozokany sa týkajú
zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2.
Prevádzkový poriadok v súlade s §18 zákona upravuje:
a) rozsah platnosti tohto VZN,
b) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebísk,
c) rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách,
d) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
e) povinnosti návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a
zachovaním dôstojnosti týchto miest; režim údržby, čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov
a zariadení,
f) čas, kedy sú pohrebiská prístupné verejnosti,
g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,
h) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,
i) spôsob vedenia evidencie pohrebísk podľa § 17 ods. 4 písm. a),
j) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,
k) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská,
l) cenník služieb.
Článok III. Rozsah platnosti PrP PH
1.
PrP PH sa vzťahuje na pohrebiská a domy smútku na území Obce Plavé Vozokany s cieľom
upraviť pravidlá prevádzky pohrebísk a s tým súvisiace práva a povinnosti občanov.
2. Správu pohrebísk vykonáva Obec Plavé Vozokany samostatne a to:
Na pohrebiskách v katastrálnom území Plavé Vozokany:
a) horný cintorín, LV 281, číslo parcely 3183/1
b) dolný cintorín, LV 247, číslo parcely 262
Na pohrebisku v katastrálnom území Medvecké, C 159
3. PrP PH určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri
prevádzkovaní pohrebísk v súlade so zákonom.
Článok IV. Pohrebiská zriadené a prevádzkované obcou
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PREVÁDZKOVOM
PORIADKU POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Obec Plavé Vozokany zriadila v zmysle zákona 3 pohrebiská v obci.
1.

Prevádzkovateľom pohrebísk je Obec Plavé Vozokany,
Sídlo: Obecný úrad Plavé Vozokany 115, 935 69 Plavé Vozokany
IČO: 00307378
DIČ:

2.

Základné údaje o pohrebisku horný cintorín v obci Plavé Vozokany:
Miesto: Plavé Vozokany, horný cintorín.
Správca: Obec Plavé Vozokany.
Prevádzková doba: podľa potreby.
Počet zamestnancov: neurčený, podľa potreby.
Dom smútku je súčasťou pohrebiska: áno .
Plán miest na pochovávanie: zoznam podľa hrobových miest v štádiu tvorby.
Stanovenie tlecej doby pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu je najmenej 10 rokov.

3.

Základné údaje o pohrebisku dolný cintorín v obci Plavé Vozokany:
Miesto: Plavé Vozokany, dolný cintorín.
Správca: Obec Plavé Vozokany.
Prevádzková doba: podľa potreby.
Počet zamestnancov: neurčený, podľa potreby.
Dom smútku je súčasťou pohrebiska: áno, motlitebňa.
Plán miest na pochovávanie: zoznam podľa hrobových miest v štádiu tvorby.
Stanovenie tlecej doby pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu je najmenej 10 rokov.

4.

Základné údaje o pohrebisku v časti obce Medvecké:
Miesto: Plavé Vozokany, časť Medvecké.
Správca: Obec Plavé Vozokany.
Prevádzková doba: podľa potreby.
Počet zamestnancov: neurčený, podľa potreby.
Dom smútku je súčasťou pohrebiska: áno, motlitebňa.
Plán miest na pochovávanie: zoznam podľa hrobových miest v štádiu tvorby.
Stanovenie tlecej doby pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu je najmenej 10 rokov.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Článok V. Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách
Správa a údržba pohrebísk.
Správa a údržba zelene na pohrebiskách.
Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk.
Zabezpečenie údržby, čistoty a poriadku pohrebísk.
Zabezpečenie prevádzky a údržby zariadení pohrebísk.
Zabezpečenie správy a údržby komunikácií, inžinierskych sietí, zelene a oplotenia pohrebísk.
Zverejňovanie informácií na pohrebiskách na mieste obvyklom.
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8.
Uzatváranie nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta.
9.
Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu z pohrebísk.
10.
Prevzatie ľudských pozostatkov v rakve do domu smútku.
11.
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou zabezpečuje pohrebná služba,
ktorá má na to oprávnenie, odbornú spôsobilosť a súhlas orgánu verejného zdravotníctva v zmysle
dohody pozostalých organizujúcich pohreb.
12.
Obec spolupracuje s pohrebnou službou a kontroluje plnenie úloh patriacich pohrebnej službe.
Pohrebná služba zabezpečuje:
a) prevzatie ľudských pozostatkov a ich uloženie do rakvy v mieste prevzatia,
b) úpravu mŕtveho,
c) ostatné služby v rozsahu objednanom pozostalými,
d) prevezenie rakvy s pozostatkami a umiestnenie do domu smútku, ak je úmrtie doložené listom o
prehliadke mŕtveho a za predpokladu splnenia ostatných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 8
zákona o pohrebníctve.
Článok VI. Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebísk
1.
V dome smútku v Obci Plavé Vozokany, horný cintorín sa nachádzajú tieto miestnosti:
a) obradná sieň – slúži na vystavenie rakvy,
b) manipulačná miestnosť s chladiacim boxom,
c) prezliekareň slúži pre potreby farára a jeho pomocníkov,
d) miestnosť na náradie a pomôcky používané pri kopaní hrobov.
e) Objekt nie je napojený na vodu a kanalizáciu, nenachádza sa v ňom zariadenie pre osobnú hygienu.
Voda je zabezpečená výtokovým stojanom, ktorý je napojený na verejný vodovod a je umiestnený
mimo budovy domu smútku.
2.
V dome smútku v Obci Plavé Vozokany, dolný cintorín sa nachádzajú tieto miestnosti:
a) obradná sieň – slúži na vystavenie rakvy,
b) prezliekareň slúži pre potreby farára a jeho pomocníkov,
c) miestnosť na náradie a pomôcky používané pri kopaní hrobov.
d) Objekt nie je napojený na vodu a kanalizáciu, nenachádza sa v ňom zariadenie pre osobnú hygienu.
Voda je zabezpečená výtokovým stojanom, ktorý je napojený na verejný vodovod a je umiestnený
mimo budovy domu smútku.
3.
V dome smútku v Obci Plavé Vozokany, časť Medvecké sa nachádzajú tieto miestnosti:
a) obradná sieň – slúži na vystavenie rakvy,
b) prezliekareň slúži pre potreby farára a jeho pomocníkov,
c) miestnosť na náradie a pomôcky používané pri kopaní hrobov.
d) Objekt nie je napojený na vodu a kanalizáciu, nenachádza sa v ňom zariadenie pre osobnú hygienu.
Voda je zabezpečená výtokovým stojanom, ktorý je napojený na verejný vodovod a je umiestnený
mimo budovy domu smútku.
Článok VII. Užívanie hrobového miesta
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1.
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. Za prenajatie miesta na pohrebiskách je povinný
nájomca zaplatiť nájomné. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr
ako po plynutí tlecej doby.
2.
Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba
prevádzkovateľ.
3.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka.. Ak je blízkych osôb viac, má prednostné právo na uzavretie
nájomnej zmluvy 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.
4.
Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
5.
Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o zapožičané miesto, vyzve užívateľa
aby tieto odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca tak urobí sám na náklady
porušovateľa.
Článok VIII. Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
1.
Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť
spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy o nájme
hrobového miesta a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska zriadiť na prenajatom hrobovom mieste
hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou
uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
2.
Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom je nájomca
povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
3.
Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie, ktoré je predmetom nájmu v riadnom stave, hrobové miesto musí
byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky alebo iné príslušenstvo
hrobu musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové
miesta.
4.
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.
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5.
Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
pohrebisku, ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
6.
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.
7.
Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o
susedné príslušenstvo hrobu.
8.
Nájomca je povinný odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z
vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska. Tieto povinnosti
plní nájomca v zmysle platných VZN a smerníc prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú spôsobu ukladania
a separovania odpadov, v priestoroch a do nádob na tento účel určených prevádzkovateľom.
9.
Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (napríklad
základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je
potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
10.
Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa riadiť
podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby,
vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné
všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
11.
Plocha na pochovávanie plocha musí byť v rozmeroch:
a) pri hrobke najmenej 80 cm x 200 cm,
b) pri hrobe najmenej 90 cm x 200 cm,
c) pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm,
d) pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm,
e) 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,
f) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
g) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
h) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške 1,2 m.
12.
Vyhotovenie obruby (múrika) musí byť v rozmeroch:
a) pri jedno hrobe dospelých 120 cm x 250 cm
b) pri dvoj hrobe 210 cm x 250 cm
c) pri troj hrobe 310 cm x 250 cm
Registratúrna značka: UF 3
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d) pri detskom hrobe 100 cm x 210 cm
e) pri detskom hrobe do troch rokov dieťaťa 90 cm x 150 cm.
13.
Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste
na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu, a to na základe
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
14.
Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak
sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
Článok IX. Povinnosti návštevníkov pohrebísk
1.
Návštevníci pohrebísk sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto PrP PH, zákon o pohrebníctve
a pokyny prevádzkovateľa pohrebísk.
2.
Povinnosti návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a
zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a
poskytovateľov služieb na pohrebisku.
3.
Návštevníci pohrebísk sú povinní správať sa na pohrebiskách spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo
obrazu, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň na pohrebisku.
4.

Na pohrebiskách je zakázané páliť trávu a akýkoľvek iný odpad.

5.
Na pohrebiskách 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.
Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných
výpustí. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na
prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.
7.
Odpad je nutné odkladať na určené miesta. Každá osoba, vykonávajúca kamenárske práce
alebo iné stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistiť okolie hrobového
miesta. Nepotrebné zvyšky kameňa a iných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov
alebo inej údržbe hrobového miesta je povinná vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady a na miesto
na to určené.
8.
Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
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9.
Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a
na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom
pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
10.
Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný s výnimkou vodiaceho psa zrakovo postihnutej
osoby.
11.
Na pohrebisko ja zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a
psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne.
12.
Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách,
a to na prepravu:
a) rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie
rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení, na miesto pochovania a na dovoz vencov na
pohreb,
b) materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných
dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c) nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
13.
Vstup s motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom (prívesom, návesom) na trávnaté
plochy a na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
Článok X. Prístup pohrebísk verejnosti

1.
Pohrebisko je otvorené: od 1.5. do 30.9. denne od 7.00 do 21.00 hod. , od 1.10. do 30.4.
denne od 8.00 do 19.30 hod. Na Sviatok Všetkých svätých, Vianočné a Veľkonočné sviatky je
pohrebisko otvorené do 21.00 hod.
2.

Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas určenej otváracej doby pohrebiska.

3.
Každý návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného
upozornenia opustiť pohrebisko.
4.
Obec ako správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup
verejnosti.
5.
Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správca pohrebiska
nezodpovedá za úrazy návštevníkov.
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Článok XI. Výber hrobového miesta, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov, exhumácia ľudských ostatkov
1.
Výber nového hrobového miesta je potrebné určiť v súčinnosti s Obcou Plavé Vozokany na
základe mapy cintorína, na ktorej je vyobrazený plán hrobových miest.
2.
Pri budovaní bočných stien hrobu, položení platne a budovaní ohrádky do výšky 1 metra sa
nevyžaduje stavebné povolenie, ale je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
3.
Ľudské pozostatky ak sa neuložili do chladiaceho zariadenia musia byť pochované do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba preukázať, že
bola vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o
úmrtí.
4.
Obec zabezpečí pochovanie mŕtveho v prípade ak pochovanie nikto nezabezpečí do 96 hodín
od úmrtia alebo ak nie je zistená totožnosť mŕtveho do 7 dní od zisteného úmrtia, resp. ak nie je
zistené miesto úmrtia, obec zabezpečí pochovanie ak sa ľudské pozostatky našli v katastrálnom území
obce a totožnosť sa nezistila.
5.
Dodržanie zákonných a ostatných legislatívnych podmienok pri zaobchádzaní s ľudskými
pozostatkami a pri pochovávaní zabezpečuje pohrebná služba, ktorú si pozostalí zvolia.
6.
Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zomrelý za svojho
života zvolil, treba jeho prianiu podľa prevádzkových možností pohrebiska vyhovieť. Ak si zomrelý
za svojho života neurčil druh pohrebu, určí ho obstarávateľ pohrebu. Ak bol určený pohreb
spopolnením, spopolnené ostatky budú uložené na vyhradenom mieste cintorína.
7.
Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu (napr. pri epidémii).
8.
Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého, vysloveného za jeho života,
prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu.
9.
Miesto, kde majú byť uložené ľudské pozostatky alebo urna určí prevádzkovateľ po dohode s
obstarávateľom pohrebu alebo s pozostalými.
10.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak
je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských pozostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
11.
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ
pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.
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12.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. A sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe hydrogeologického
prieskumu.
13.
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 meter.
14.

Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami.

15.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
16.
Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo
c) na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
17.
Žiadosť o exhumáciu ľudských ostatkov podľa bodu 16. podáva žiadateľ 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,
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.
18.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.

19.

Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.

20.

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Článok XII. Plán hrobových miest
Plán hrobových miest je vedený v elektronickej podobe a nachádza sa u prevádzkovateľa, miest je
vyobrazený na Účelovej mape cintorína, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade Plavé
Vozokany.
Článok XIII. Evidencia pohrebiska
1.
Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska v členení:
a) evidencia hrobových miest,
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b) evidencia prevádzkovania pohrebísk
2.
Evidencia hrobových miest musí obsahuje :
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a
hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba alebo názov
obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
i) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
3.
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.

Článok XIV. Režim údržby, čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení
pohrebísk
1.
Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická
vybavenosť, zriaďovacie predmety udržiava prevádzkovateľ v dôkladnom poriadku a čistote. Pre
tento účel vykonáva dekontamináciu hore uvedených priestorov a zariadení. Dekontaminácia - súbor
opatrení zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu, ktorá je v tomto prípade zameraná na ničenie a
odstraňovanie mikroorganizmov.
a) Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva :
dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich
prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná
dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom ( používa sa pri plochách veľmi
znečistených), alebo
jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim a dezinfekčným
účinkom ( používa sa pri plochách , ktoré nie sú veľmi znečistené, odporúča sa však vopred
odstrániť hrubé nečistoty).
b) Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a
používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.
c) hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
správna mechanická očista (dôkladné odstránenie mechanických nečistôt),
správna dezinfekcia, dodržanie správnej, predpísanej koncentrácie dezinfekčných prostriedkov
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dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá
odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100 %,
dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich účinnosť), čo
najkratšiu dobu pred použitím,
musí sa dodržať predpísaná expozičná doba, t.j. doba pôsobenia dezinfekčného prostriedku.
d) odporúčané dezinfekčné prostriedky:
prípravky používané na mechanickú očistu: napr. detergenty (Jar, Pur), tekuté prášky (Cif,
Ata, Teny), čistiace prípravky Fixinela, Domestos,
prípravky používané na dezinfekciu: SAVO (5% - 30 min.), Chloramín B (2% - 30min.),
Jodonal B (2,5% - 30 min.), Forten (0,5% - 1hod.)
prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia: SAVO prim (3% - 30 min.),
5P (2,5% - 2hod.), 5P plus (1,5% - 45min.),
pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v
čistote po skončení práce sa vyčistia , vydezinfikujú a vysušia.
e) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
prevádzkové priestory, zariadenia: po použití, a podľa potreby uvedenými čistiacimi
prostriedkami
chladiace zariadenie v prípade kontaminácie, po pochovaní uloženého ľudského tela a podľa
potreby.
f) zamestnanci používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky, rúška, gumené
rukavice, pracovné rukavice podľa druhu vykonávanej činnosti. Pre odkladanie civilného odevu majú
vyčlenený priestor v miestnosti domu smútku používanej na odkladanie náradia,
g) dodržiavajú zásady osobnej hygieny: pravidelné umývanie rúk tečúcou vodou z výtokového
stojana a mydlom s dezinfekčným účinkom, antibakteriálnym mydlom.
h) pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s
baktericídnym virucídnym účinkom ( Spitaderm konc., Septoderm Konc.)
Článok XV. Spôsob nakladania s odpadmi
1.
V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny odpad. Na
pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:
a) biologicky rozložiteľný odpad: suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety v
kvetináčoch, pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance sklenené,
kahance plastové, stavebný odpad, plastové urny, kovový odpad a pod.
2.
Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou
pohrebiska nasledovným spôsobom:
a) biologicky rozložiteľný odpad sa ukladá do kompostoviska. Počas jari a jesene sa priebežne vyváža
prostredníctvom prevádzkovateľa,
b) tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberného kontajnera.
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3.
Zberný kontajner je určený len na odpad z pohrebiska. Je zakázané ukladať na cintoríne
dovezený odpad z domácnosti a odpad z podnikateľskej činnosti.
4.
Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa,
zeminy a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné
náklady.

Článok XVI. Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebiská
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ
pohrebnej služby sa riadi Prevádzkovým poriadkom pohrebísk v Obci Plavé Vozokany.
Článok XVII. Cenník služieb
1.
Poplatok za výkop hrobu, zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu
prepravu, prenos rakvy a pochovanie platí občan pohrebnej službe, ktorá tieto služby zabezpečuje na
základe žiadosti pozostalých a po súhlase prevádzkovateľa.
2.
Za služby súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska na území Obce Plavé Vozokany určuje
prevádzkovateľ nasledovné poplatky:
a) poplatok za zapožičanie domu smútku 5,00 eur za prvý deň, za každý ďalší deň 3,50 eur/deň,
b) nájomné za prenájom hrobového miesta pre hrob na dobu 10 rokov :
jedno hrob
10,00 eur,
dvojhrob
20,00 eur,
trojhrob
30,00 eur,
štvrohrob
40,00 eur,
detský hrob
5,00 eur.
c) nájomné za prenájom hrobového miesta pre urnu v zemi na dobu 20 rokov 20,00 eur,
d) za prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na dobu 40 rokov za každý i začatý 1 m2 plochy 15,00
eur.

1.

Článok XVIII. Kontrola dodržiavania PrP PH
Za dodržiavanie PrP PH zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Plavé Vozokany.

2.
Kontrolu dodržiavania tohto PrP PH vykonávajú orgány obce (poslanci Obecného
zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a Obecný úrad).
3.
V objekte domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov. Čistota priestorov domu smútku sa kontroluje pred každým
uskutočnením smútočného obradu.
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4.
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto PrP PH, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona,
je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
5.
Pri prevádzke pohrebiska prevádzkovateľ postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
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Článok XIX. Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch sa uznieslo na vydaní VZN 11/2016 dňa:
18.05.2016 uznesením č.: 71 / 2016 OZ v Plavých Vozokanoch.
2.
VZN Obce Plavé Vozokany č. 11/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Obce
Plavé Vozokany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Plavé Vozokany dňa: 18.05.2016
3.
VZN Obce Plavé Vozokany č. 11/2016 o o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Obce
Plavé Vozokany je platné dňom jeho podpísania zastupujúcou starostkou obce Plavé Vozokany a
nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach v oboch častiach obce a na
webovom sídle obce, t. j.: 04.06.2016

............................................................
RNDr. Kornélia Sádovská
Zastupujúca starostka obce
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Článok XX. Termíny týkajúce sa návrhu VZN 11/2016
Návrh VZN 11/2015 vyvesený na úradnej tabuli
v oboch častiach obce dňa:
Návrh VZN 11/2015 zverejnený na internetovej
stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového
konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 11/2016
uskutočnené dňa:
Pripomienky písomné doručiť na adresu:

02.05.2016

E – mailom:

plave.vozokany@nextra.sk
sadkor60@gmail.com

02.05.2016
03.05.2016
13.05.2016
14.05.2016
OcÚ Plavé Vozokany č. 115, 935 69

Článok XXI. Termíny týkajúce sa schválenia a účinnosti VZN 11/2016
VZN 11/2016 prerokované na zasadnutí OZ dňa:
VZN 11/2016 vyhlásené na úradných tabuliach
v oboch častiach obce dňa:

18.05.2016
19.05.2016

VZN 11/2016 nadobúda účinnosť dňa:
VZN 11/2016 zvesené z úradnej tabule dňa:
Číslo uznesenia OZ, ktorým bolo VZN 11/2016
schválené OZ v Plavých Vozokanoch:

04.06.20416
04.06.2016
71/2016

Registratúrna značka: UF 3
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Článok XXII. Zmluva o nájme hrobového miesta, nová – vzor

Zmluva o nájme hrobového miesta č. .............../ 2016
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Obec: Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
IČO: 0030737
DIČ:
V zastúpení: RNDr. Kornélia Sádovská, zastupujúca starostka obce

a
Nájomca:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Telefón:
E – mail:

uzatvárajú podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve (ďalej len "zákon o pohrebníctve") a VZN 11/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk Obce Plavé Vozokany v znení jeho ďalších úprav, túto zmluvu o
nájme hrobového miesta
Článok I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto
zmluve, hrobové miesto č. ...., na pohrebisku Obce Plavé Vozokany ..................................
určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny* za účelom uloženia ľudských
pozostatkov alebo ostatkov zomrelej osoby:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Dátum úmrtia:
2. Podnájom hrobového miesta je zakázaný bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Registratúrna značka: UF 3

Znak hodnoty a lehota uloženia: A - 10
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Článok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta
S nájmom hrobového miesta sú spojené ustanovenia a služby uvedené vo VZN 11/2016 Obce Plavé
Vozokany, v znení jeho ďalších úprav, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať
prenajímateľ nájomcovi.
Článok III
Doba nájmu
1. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa
na dobu neurčitú.
2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom
hrobového miesta (jedno, dvoj, troj, štvor, detský, urna)* č. ......... na ............rokov, s platnosťou
od . ..................... do .........................
Článok IV
Nájomné
1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom
prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy uvedenom v platnom VZN o prevádzkovom
poriadku pohrebísk Obce Plavé Vozokany. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového
miesta sú splatné v deň podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na
ďalšie predplácané obdobie.
3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s
nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.
4. Ak nájomca nesplní ustanovenia predchádzajúceho bodu, prenajímateľ ho k tejto povinnosti vyzve.
Článok V
Povinnosti prenajímateľa a nájomcu
1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s
platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas
trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je
potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
b) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
Registratúrna značka: UF 3

Znak hodnoty a lehota uloženia: A - 10

*

nehodiace sa prečiarknuť

19

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PREVÁDZKOVOM
PORIADKU POHREBÍSK NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka; ak je
blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Článok VI
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového
miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia
ustanovením § 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a
výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
nálepky umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní
zmluvnými stranami, prenajímateľ dostane jedno vyhotovenie a nájomca jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

V Plavých Vozokanoch, dňa

V Plavých Vozokanoch, dňa

......................................................
prenajímateľ

..................................................
nájomca

Registratúrna značka: UF 3

Znak hodnoty a lehota uloženia: A - 10
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Článok XXIII. Zmluva o nájme hrobového miesta, následná – vzor

Zmluva o nájme hrobového miesta č. .............../ 2016
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Obec: Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
IČO: 0030737
DIČ:
V zastúpení: RNDr. Kornélia Sádovská, zastupujúca starostka obce

a
Nájomca:
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Telefón:
E – mail:

uzatvárajú podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve (ďalej len "zákon o pohrebníctve") a VZN 11/2016 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk Obce Plavé Vozokany, túto zmluvu o nájme hrobového miesta
Článok I
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto
zmluve, hrobové miesto č. ...., na pohrebisku Obce Plavé Vozokany ..................................
určené pre ďalšie trvanie doterajšieho umiestnenia ľudských pozostatkov alebo ostatkov zomrelej
osoby:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Dátum úmrtia:
2. Podnájom hrobového miesta je zakázaný bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Registratúrna značka: UF 3
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Článok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta
S nájmom hrobového miesta sú spojené ustanovenia a služby uvedené vo VZN 11/2016 Obce Plavé
Vozokany, v znení jeho následných úprav, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahu poskytovať
prenajímateľ nájomcovi.
Článok III
Doba nájmu
1. Nájom sa predlžuje dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a
dojednáva sa na dobu neurčitú.
2. Nájomca uhradil na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom
hrobového miesta (jedno, dvoj, troj, štvor, detský, urna)* č. ......... na ............rokov, s platnosťou
od . ..................... do .........................
Článok IV
Nájomné
1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom
prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy uvedenom v platnom VZN o prevádzkovom
poriadku pohrebísk Obce Plavé Vozokany. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového
miesta sú splatné v deň podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia platby na
ďalšie predplácané obdobie.
3. Nájomca je povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za služby spojené s
nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.
4. Ak nájomca nesplní ustanovenia predchádzajúceho bodu, prenajímateľ ho k tejto povinnosti vyzve.
Článok V
Povinnosti prenajímateľa a nájomcu
1. Prenajímateľ je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s
platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas
trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do prenajatého hrobového miesta okrem prípadov, keď je
potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
b) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy
trvalého pobytu, v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
Registratúrna značka: UF 3
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3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka; ak je
blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Článok VI
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového
miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia
ustanovením § 22 zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a
výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
nálepky umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej podpísaní
zmluvnými stranami, prenajímateľ dostane jedno vyhotovenie a nájomca jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

V Plavých Vozokanoch, dňa

V Plavých Vozokanoch, dňa

......................................................
prenajímateľ

..................................................
nájomca
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