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                          Obecné  zastupiteľstvo  Zemianske Sady   v  súlade s  ustanovením §  6  ods. 1  a § 4 ods. 3 písm. f) a g)
                          zákona   SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zákona č. 131/2010 Z.z.                              
                          o pohrebníctve  (ďalej len „zákon o pohrebníctve) v znení  neskorších predpisov  vydáva toto
                         
            

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 3

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Zemianske Sady 


 Čl.  1
Úvodné ustanovenia

	Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o Prevádzkovom poriadku pohrebísk v obci Zemianske Sady  /ďalej len „prevádzkový poria-dok“/ vychádza z ustanovení zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a vydáva sa za účelom úpravy pravi-diel prevádzky pohrebísk v obci.

2)  V obci Zemianske Sady  je jedno  pohrebisko:
      Pohrebisko je vo vlastníctve obce, prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku je obec Zemianske Sady. 
3) Identifikačné údaje prevádzkovateľa:  
 	
     Obec Zemianske Sady 
     925 54 Zemianske Sady  42 
     IČO: 00306339
     DIČ 2021002368
4)  Pre účely tohto VZN: 
      a)  ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
       b)  ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pocho-
           vaní.	

Čl. 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1)  Prevádzkovanie pohrebiska poskytuje najmä služby:
	výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

pochovávanie v spolupráci s pohrebnou službou,
prenájom márnice a domu smútku,
prenájom hrobového miesta,
vykonanie exhumácie,
správu a údržbu pohrebiska a sociálnych zariade-ní,
	správu a údržbu komunikácií a zelene na pohre.-bisku,
	správu a údržbu domu smútku,
	vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
dodávku vody,
ozvučenie počas pohrebných obradov.

Čl. 3
Rozsah služieb poskytovaných  v dome smútku  

1)   Prevádzkovateľ poskytuje v dome smút-
       ku služby a prostriedky:
	chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľud-ských pozostatkov, 


	otvorenie domu smútku jednu hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.

2)   Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.

Čl. 4
 Povinnosti nájomcu hrobového miesta.

1)  Nájomca hrobového miesta je povinný:
	dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta a správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
	užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
	udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
	písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohre-biska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
	udržiavať poriadok na pohrebisku. 

2)  Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, ná-hrobku, hrobky, rámu) si musí nájomca vyžiadať súhlas prevádzkovateľa pohrebiska a dodr-žiavať zásady prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta.
3)  Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje: 
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny a umiestňovať 
 lavičky na pohrebisku, 
b) vjazd motorových vozidiel, bicyklov a iných do- 
 pravných prostriedkov na pohrebisko,
c) fajčiť na pohrebisku, požívať alkoholické nápoje 
 a iné omamné látky, 
d) vyhadzovať odpady z hrobových miest mimo 
 zberných nádob na to určených, 
e)  vodiť psov na pohrebisko, 
f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového 
 miesta  alebo zariadení pohrebiska,
g) vstup deťom do 10 rokov na pohrebisko bez 
 sprievodu dospelej osoby.

Čl. 5
Povinnosti návštevníka pohrebiska, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska

Návštevník pohrebiska je povinný:
	správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, 

dbať o poriadok na pohrebisku, odpady vyhadzo-vať do zberných nádob na to určených, 
sviečky a kahance rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo  požiaru, dodržiavať bezpečnos-tné predpisy v zmysle platných právnych predpi-sov a požiarne predpisy vyplývajúce so zákona o ochrane pred požiarmi. 
2)  Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje:
       a) vjazd motorových vozidiel, bicyklov a iných do-
           pravných prostriedkov na pohrebisko,
 b) fajčiť na pohrebisku, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky,
 c) poškodzovať pomníky, zariadenia  pohrebiska, objekty a zeleň,
 d)  vodiť psov na pohrebisko,
 e)  robiť hluk na pohrebisku,
 f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta alebo zariadení pohrebiska.    
3)  Na pohrebisku sa zakazuje akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a na objektoch, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkova-teľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim súhla-som. 
 
Čl. 6
Prístupnosť pohrebísk verejnosti

1)  Pohrebisko je  prístupné verejnosti:
	v letnom období /1.4. – 30.9./
 7.00 hod do 22.00 hod.,




	v zimnom období /1.10. – 31.3./   
 7.00 hod. do 19.00 hod,
	v období od 25.10. – 7.11.	

      7.00 hod. do 21.00 hod.. 

Čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

Ľudské pozostatky  a ľudské ostatky sa ukladajú na pohrebisku do hrobových miest.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
	hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
	hĺbka hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
	prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
	dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
	bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
	rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

	Pred uplynutím tlecej doby sa do toho istého hrobu môžu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,  ak  je mož-né ich umiestniť nad úroveň naposledy pochova-ných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 
	Pri pochovávaní  ľudských pozostatkov sa vychá-dza z plánu hrobových miest, ktorý sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska. 

Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
a)  jednohrob pre dospelých 			max. rozmer 1,1 m x 2,5 m,
b)  dvojhrob pre dospelých			max. rozmer 2,1 m x 2.5 m,
c)  viachrob ( trojhrob) pre dospelých		max. rozmer 3,1 m x 2.5 m,
d)  viachrob (štvorhrob) pre dospelých		max. rozmer 4,1 m x 2,5 m,
e)  jednohrob pre dieťa do 10 rokov		max. rozmer 0,9 m x 2,0 m,
f)  dvojhrob pre deti do 10 rokov			max. rozmer 1,8 m x 2,0 m,
g)  miesto pre uloženie urny			max. rozmer 1,0 m x 1,0 m.


Čl. 8
Dĺžka tlecej doby

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najme-nej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať naj-menej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozos-tatkov do hrobu.


	Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydroge-ologického prieskumu.




Čl. 9

Vedenie evidencie pohrebísk

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohre-bísk v súlade so zákonom o pohrebníctve. 
Evidencia je vedená v písomnej a elektronickej forme.
Evidencia hrobových miest je doplnená fotodokum-entáciou.

Čl. 10
Spôsob nakladania s odpadmi

Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohre-biska ukladajú odpad z hrobového miesta do zber-ných nádob na to určených. 
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú vyváža pravidelne podľa potreby. 
3)   Ukladať odpad iný ako odpad z hrobového miesta 
       do zberných nádob je zakázané.

Čl. 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

Na pohrebisko umožňuje prevádzkovateľ pohrebiska vstup pohrebnej  službe sprístupnením pohrebných priestorov a zariadení k zabezpečeniu vyžadovaných úkonov.
Pohrebná služba je povinná:
	riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,

vykonávať čistenie a dezinfekciu chladiacich za-riadení po každom uložení ľudských pozostat-kov,
dodržiavať základné  hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Čl. 12
Cenník služieb

a) cena nájomného za užívanie hrobového miesta je stanovená nasledovne: 
druh hrobu
Výška nájomného v €/1rok
jednohrob
1,00
dvojhrob
2,00
viachrob (trojhrob)
3,00
viachrob (štvorhrob)
4,00
detský jednohrob
1,00
detský dvojhrob
2,00
miesto na uloženie urny
1,00
hrobka za každý i začatý m²
2,00
       b) prvé nájomné sa stanovuje uhradiť na obdobie 10 
           rokov (dĺžka tlecej doby).
	Poplatok za použitie domu smútku je stanovený na 1 deň vo výške 5 €.


Čl. 13
Prechodné a  záverečné ustanovenia 

1) Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN o prevádz-
kovom poriadku pohrebiska uznieslo dňa 9.12.2015 uznesením č:B/7/2015  VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
2)  Dňom účinnosti  tohto VZN sa  zrušuje  VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska.
3)  Zmeny a doplnky  tohto  VZN schvaľuje  Obecné 
      zastupiteľstvo.




	Ing. Roman Súkeník 
	                                                                                                              starosta obce



Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Sady Prevádzkový poriadok pohrebiska  v obci Zemianske Sady, bolo vyvesené na obecnej tabuli od 10.12.2015a zverejnené na internetovej stránke obce od 10.12.2015 - neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky.

Zemianske Sady 4. 1. 2015                                                                                                                                       
                                                                                                                    Ing. Roman Súkeník 
                                                                                                                           starosta obce
 

