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 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 08.02.2012  

VZN vyvesené na úradnej tabuli : 27.02.2012 

VZN nadobúda účinnosť : 01.04.2012  
  

 
     Úcta pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorína si vyžadujú, aby cintorín bol 

udržiavaný v úctyhodnom stave a aby sa pri jeho  používaní dodržiavali zdravotné, 

hygienické a iné predpisy. Z týchto dôvodov Obec Plaveč vydáva v zmysle § 18 zákona NR 

SR č. 131/2010 /ďalej len „zákon“/ o pohrebníctve toto  

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE PLAVEČ 

č. 50 
ktorým sa ustanovuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

P l a v e č 

 
Čl. I. 

Zriadenie pohrebiska 

 

1. Zriaďovateľom verejného pohrebiska je obec Plaveč. 

2. Správcom verejného pohrebiska obce Plaveč je Obecný úrad / ďalej len správca /, ul. 

Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, IČO: 00330116. 

3. Správca pohrebiska  určí fyzickú osobu ako prevádzkovateľa pohrebiska. 

4. Správca v oblasti obradov prenecháva priestory cintorína ako aj Domu smútku Rímsko-

katolíckej cirkvi, farnosti Plaveč. 

5. Súčasťou pohrebiska je dom smútku, v jeho priestoroch platí prevádzkový poriadok domu 

smútku. 

 
Čl. II. 

Rozdelenie pohrebiska. 

 

1. Pohrebisko v obci Plaveč sa delí na 

a) Cintorín 

b) Dom smútku 

2. Cintorín v obci Plaveč sa delí nasledovne: 

a) Sekcia A – starý cintorín 

b) Sekcia B – nový cintorín 

c) Sekcia C – nový cintorín – časť tzv. „americký spôsob /štýl/“ 

 
Čl. III. 

Prevádzkovanie pohrebiska 

 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 

b) vykonávanie exhumácie, 
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c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

d) správu a údržbu pohrebiska, 

e) správu a údržbu domu smútku, 

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

2. Pohrebisko sa zriaďuje pre občanov obce Plaveč s posledným trvalým pobytom v obci 

Plaveč, prípadne ktorí mali trvalý pobyt v obci Plaveč a majú už zabezpečené hrobové 

miesto. 

 
Čl. IV. 

Spôsob a pravidlá používania zariadení a obradnej siene Domu smútku 

 

     Dom smútku  - je súčasťou pohrebiska  a je vybudovaný v tesnej blízkosti areálu cintorína. 

Vybudovaný Dom smútku je v majetku obce Plaveč. Správcom a prevádzkovateľom je 

Obecný úrad v Plavči ( ďalej len „správca“). Správca v oblasti obradov prenecháva priestory 

pre ne určené Rímsko – katolíckej cirkvi, farnosť Plaveč.     

     Dispozičné  riešenie uvedeného objektu je ako jednopodlažná budova, v ktorej je 

dominantná obradná miestnosť kruhového pôdorysu, v ktorej sa zhromažďujú občania pri 

poslednej rozlúčke  so zosnulými. Vo vedľajšej časti je samostatná miestnosť, kde je 

vystavená truhla s telesnými pozostatkami zosnulého.  

     Vedľa obradnej miestnosti je miestnosť pre obradníka a miestnosť, kde je umiestené 

chladiace zariadenie / dvojmiestny – chladiaci box./ 

     V ďalšej časti sú umiestnené sociálne zariadenia samostatne pre mužov a ženy. Vo 

vedľajšej časti sú priestory pre správcu tohto zariadenia a to samostatné WC, sprcha 

a miestnosť pre správcu, kde je potrebný materiál a zariadenia pre výkon tejto činnosti. 

     Objekt je napojený na verejný vodovod , teplá voda je dodávaná v objekte vlastným 

ohrevom vody. Odkanalizovanie objektu je napojené na miestnu kanalizáciu a ČOV.  

     Vykurovanie je plynové zabezpečované vlastným kotlom. Ohrev vody je elektrickým 

ohrievačom.  

     Osvetlenie je prirodzené oknami, ako aj umelé svietidlami. Vetranie je  prirodzené oknami, 

bez ventilátorového vetrania. 

     Chod a prevádzku domu smútku zabezpečuje prevádzkar, ktorý túto činnosť vykonáva na 

základe dohody o pracovnej činnosti. Menovaný má pre výkon činnosti zabezpečenú 

samostatnú miestnosť  pre skladovanie civilného odevu, ako aj možnosť na dodržiavanie 

zásad osobnej hygieny / teplá voda, sprcha, umývadlo,  čistiace prostriedky /.  

     Režim údržby čistoty, dezinfekcie prevádzkových miestnosti, zariaďovacích predmetov  

a chladiaceho zariadenia sa prevádza po každom pohrebe a podľa potreby. Na dezinfekciu sa 

používajú dezinfekčné prostriedky striedavo a podľa návodu určeného výrobcom /Savo, 

chloramin, a pod./ V dome smútku sú priebežne doplňované  čistiace a dezinfekčné 

prostriedky používané na mechanickú očistu. 

     Objekt je vybavený pomocným bežným náradím, ako aj lekárničkou prvej pomoci.   

 
Čl. V. 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný  

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené 

-     listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí potvrdeným lekárom,        

      ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, 

-     pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo 
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      ľudských ostatkov, 

- ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, 

prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu 

činného v trestnom konaní  

b) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom, 

c) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie 

pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, pričom 

prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska 

a pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, 

d) viesť evidenciu podľa § 17 ods. 4  zákona, 

e) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí  

rakvy pred pochovaním, 

f) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch 

umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa  

pohrebu, 

g) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona, 

h) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona a tohto 

prevádzkového poriadku, 

i) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona a čl. IV tohto VZN, 

j) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona, 

k) nakladať z odpadmi podľa VZN obce Plaveč o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom v platnom znení, 

l) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb. 

  
Čl. VI. 

Evidencia pohrebiska 

 

1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať 

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, 

b) dátum narodenia, dátum úmrtia, 

c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 

pochovania, 

d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov 

obce ak je nájomcom obec, 

f) dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu, 

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

b) zrušení pohrebiska. 

 
Čl. VII. 

Užívanie hrobového miesta 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch 

sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, 

ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží 

užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, 

predloží čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto užívať. 



 4 

2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom  nájomcu previesť na inú 

osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska. 

3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr 

ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

4. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských 

pozostatkov do hrobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, 

je  povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov. 

5. Nájomné platí nájomca správcovi pohrebiska Obci Plaveč. 

6. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 

dedičov viac, ten z dedičov , ktorý sa prihlási prvý. 

 
Čl. VIII. 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. 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. 

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v 

odseku 1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na 

 náklady prevádzkovateľa preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu 

na nové hrobové miesto. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej 

zmluvy a výpoveď doručiť najneskôr tri mesiace predo dňom: 

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť, 

b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

4. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto 

informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 

odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, 

odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby 

najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote 

neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska odstráni. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 

odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na 

mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, 

odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu 

príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého 

sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ 

pohrebiska odstráni. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 5 a 6 tohto článku, musí 

zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu 

príslušenstva hrobu. 

8. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec podľa 

§ 135 Občianskeho zákonníka. 
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Čl. IX. 

Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. 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 

minimálne 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. 

2. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c). 

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá 

musí trvať najmenej 10 rokov. 

4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 

musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. 

5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 

pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 

ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

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

ostatkami, rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 

okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.  

7. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na  

a) príkaz sudcu alebo prokurátora,  

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už 

nežije, alebo na žiadosť obce ak obstarávateľom pohrebu bola obec 

8. Žiadosť  o exhumáciu podľa odseku 7 musí mať písomnú formu 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 

odvezie. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej 

súd. 

10. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. Pracovníci, ktorí budú 

vykonávať exhumačné práce budú zabezpečení potrebnými OPP /ochranný odev, 

urobená očista pracovníkov, dezinfekcia rúk, pracovných odevov a použitého náradia/. 

Na dezinfekciu budú použité dezinfekčné prípravky schválené MZ SR..    

11. Výkopy a iné zemné práce, formovanie hrobov, rôzne stavebné práce môžu vykonávať 

len osoby určené prevádzkovateľom, alebo sa môžu vykonávať len s jeho písomným 

súhlasom. Akékoľvek práce s mechanizmami povoľuje správca cintorína. 

Vykonávateľ výkopových prác je povinný dať priestory cintorína v okolí hrobu do 

pôvodného stavu. 

12. V priestoroch cintorína je povolené pochovávať do vopred vykopaných hrobov, 

vopred vybudovaných hrobiek. 

13. Vykopávku hrobov a prevádzanie akýchkoľvek prác je dovolené len so súhlasom 

správcu cintorína  

14. Miesto pre vykopanie hrobu určí správca cintorína prostredníctvom prevádzkovateľa  
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             verejného cintorína. 

 
Čl. X. 

Tlecia doba. 

 

1. Dĺžka tlecej doby pre obecný cintorín v obci Plaveč pri pochovaní do zeme je 15 

rokov, pri pochovaní do hrobiek 20 rokov. 

 
Čl. XI. 

Prepožičanie miesta pre hrobku. 

 
1. Správca cintorína vybuduje v predstihu určitý počet hrobiek, ktoré si budú môcť 

žiadatelia odkúpiť za stanovenú cenu. 

2. Správcom cintorína budú budované : 

a) jednohrobky 

b) dvojhrobky 

c) trojhrobky 

3. Budovanie vlastných hrobiek môže prevádzať užívateľ len na základe povolenia 

správcu cintorína, ktorý mu určí aj miesto na vybudovanie hrobky. 

4. Rezervované miesto pre príbuzného vedľa pochovaného sa môže ponechať iba so 

súhlasom správcu cintorína.  

5. Stavby vybudované v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom je správca 

pohrebiska oprávnený odstrániť na náklady nájomcu hrobového miesta. 

6. V sekcii C cintorína je dovolené na hrobovom mieste umiestňovať kvety, vence, 

sviečky a inú výzdobu iba v týchto termínoch: 

a) 2 mesiace po pohrebe mimo doby podľa ďalšieho bodu, 

b) v dobe od 15.10.  bežného roka do 31.3. nasledujúceho roka. 

 
Čl. XII. 

Stavby na cintoríne 

 

1. Na vybavenie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu, tabule, atď.) je potrebný 

súhlas prevádzkovateľa cintorína. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ 

je tento podľa osobitných predpisov potrebný. 

2. Pri budovaní stavby sa musí stavebník riadiť podmienkami prevádzkovateľa cintorína, 

najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu. 

Sekcia A 

a) hrob v tejto časti cintorína musí spĺňať podmienky podľa čl. VII. tohto prevádzkového 

poriadku. 

b) základy musia byť vykopané do nezamŕznej hĺbky, 

c) maximálne rozmery pri budovaní vrchných častí hrobov: 

- výška obruby s doskou 50 cm, 

- vonkajšia dĺžka obruby 265 cm, 

- vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 125 cm, dvojhroby 240 cm.  

      Sekcia B 

a) hrob v tejto časti cintorína musí spĺňať podmienky podľa čl. VII. tohto prevádzkového 

poriadku, 

b) v tejto časti sa budujú len jedno, dvoj a trojhrobky nad sebou, 
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c) základy musia byť vykopané do nezamŕznej hĺbky, 

d) maximálne rozmery pri budovaní vrchných častí hrobov: 

- výška obruby s doskou 50 cm, 

- vonkajšia dĺžka obruby 265 cm, 

- vonkajšia šírka obruby 125 cm,  

      Sekcia C  
a) hrob v tejto časti cintorína musí spĺňať podmienky podľa čl. VII. tohto prevádzkového 

poriadku, 

b) v tejto časti sa budujú len jedno, dvoj a trojhrobky nad sebou, 

c) maximálne rozmery pri budovaní vrchných častí hrobov: 

- podstavec pod tabuľu 1,20 m x 0,30 m, hrúbka 0,15 m, 

- tabuľa 1,00 m x 0,80 m, hrúbka 0,15 m, 

d) iné stavby v tejto sekcii nie je možné budovať, 

e) stavby musia byť budované v jednej línii. 

 
Čl. XIII. 

Zákaz  pochovávania 

 

1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí 

alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej 

správy. 

2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno 

ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý 

pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.  

 
Čl. XIV. 

Zrušenie pohrebiska 

 

1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov 

uložených na pohrebisku. 

2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z dôvodov uvedených v § 20 

zákona a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej 

správy, verejný záujem musí byť riadne odôvodnený. 

3. Ten v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie 

a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 

miesta na inom pohrebisku. 

 
Čl. XV. 

Povinnosti návštevníka cintorína, používanie domu smútku 

 

1. Návštevník pohrebiska je povinný 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinnosti návštevníkov, 

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska. 

2. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta.  

3. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelej osoby. 
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4. S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na cintorín vchádzať len, ak 

prevádzkovateľ cintorína na to dal osobitné povolenie. Pre osobné motorové vozidlá je 

vymedzené parkovisko. 

5. Na cintoríne sa zakazuje fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod. 

6. Odpadky a iné predmety / suché kytice, vence, svietniky  a pod. / sa môžu odkladať 

a odhadzovať len na vyhradené miesta.  

7. Dom smútku slúži k uloženiu pozostatkov zomrelého do doby pohrebu v chladiacom 

zariadení a k smútočným obradom. Prevádzka v dome smútku sa riadi platným 

Prevádzkovým poriadkom domu smútku. 

 
Čl. XVI. 

Čas prístupnosti cintorína 

 

1. Prístup na cintorín v obci Plaveč  nie je časovo obmedzený. 

 
Čl. XVII. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. TKO / vence, kvety / bude zhromažďovaný na určenom mieste ( kontajner ) 

a likvidovaný prostredníctvom firmy s ktorou má správca pohrebiska uzatvorenú 

zmluvu. 

 
Čl. XVIII. 

Stromy a kry, lavičky 

 

1. Stromy a kry vysádza a udržuje správca cintorína prostredníctvom prevádzkovateľa 

cintorína. Ostatné osoby môžu vysádzať na prepožičaných miestach stromy a kry len 

s písomným súhlasom správcu cintorína. Správca cintorína môže výsadbu kedykoľvek ak 

uzná za vhodné odstrániť. 

2. Lavičky na verejných priestoroch cintorína osadzuje správca cintorína. Ostatné osoby 

môžu osadzovať lavičky na prepožičaných miestach  len so súhlasom správcu cintorína, s 

odsúhlasením tvaru, konštrukcie a osadenia. Lavičky môžu používať všetci návštevníci 

cintorína. 

 
Čl. XIX. 

Priestupky 

 

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto 

a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona, 

b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona, 

c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. 

c) zákona, 

d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona, 

e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona, 

f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona, 
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g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona. 

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 /zákon 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch/. 

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

5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos 

z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

 
Čl. XX. 

Cenník služieb 

 

1. Nájom obradnej miestnosti v dome smútku v Plavči k vykonaniu pietneho aktu                                                                                                                                                                     

                                                                                                       neplatí 

2. Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku / každých začatých 24 hodín / 

- občania s trvalým pobytom v obci                                             neplatí     

- ostatní                                                                                              10,-- EUR 

3. Administratívne vystavenie povolenia k prácam na pohrebisku           5,-- EUR 

4. Poplatok za celodenný komerčný vstup motorového vozidla             10,-- EUR   

5. Nájom za hrobové miesto: 

- sekcia A                                                                                     neplatí 

- sekcia B                                                                                     neplatí 

- sekcia C                                                                                    10 €/10 rokov 

 
Čl. XXI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pre činnosť prevádzky pohrebiska okrem vlastného prevádzkového poriadku platia 

všetky všeobecne platné a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne 

predpisy a nariadenia. 

2. Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

uznesením č. 36 dňa 24. 02. 2012 . 

3. Tento prevádzkový poriadok ruší prevádzkový poriadok zo dňa 14.3.2006. 

4. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2012 .  

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 

                                                                                                   starosta obce  

 

 

 

 

 


