Obec OBID
Úplné znenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Obid
č. 1/2011
v znení VZN č. 9/2013
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

/CINTORÍNSKY PORIADOK/
Č I. 1
Úvodné ustanovenia
Obec Obid v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie:
ČI. 2

Rozsah platnosti
1/ Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska, d'alej len cintorínsky poriadok, sa
vzťahuje na cintorín v katastrálnom území obce Obid, ktorého prevádzkovateľom je obec
Obid, IČO: 36105058, Obecný úrad Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid.

Čl. 3
Správa pohrebiska
1/ Správu pohrebísk v obci Obid zabezpečuje obec prostredníctvom Pohrebníctva
Asunción Štúrovo. Činnosti, ktoré nevyžadujú odbornú spôsobilosť vykonáva údržbár
cintorína, ktorý je zamestnancom obce Obid. Vykonáva údržbárske práce, kosenie
trávnatých plôch v areáli cintorína, zabezpečovanie čistoty v cintoríne a uskutočňuje výber
vhodnej lokality na prepožičané miesta na hroby.
2/ Správca pohrebiska je povinný zabezpečovať vý-kopové práce súvisiace s
pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie, vykonávanie exhumácie, udržiavanie
zariadení slúžiacich pohrebom, obradných siení a vykonávať celkový dozor na pohrebiskách.
aby nedochádzalo k porušovaniu prevádzkového poriadku pohrebiska a verejného poriadku.
3/ Na pohrebisku sú poskytované nasledovné služby: prevzatie ľudských pozostatkov
a ich uloženie do chladiarenského zariadenia, prenájom hrobového miesta, údržba
domu smútku a areálu cintorína vrátane kosenia zelene a odvozu bilogicky
rozložiteľného odpadu. Evidenciu hrobových miest a ich prenájmu vedie obecný
úrad formou kontinuálnej aktualizácie databázy prostredníctvom špecializovaného
softvéru
4/ Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebiska sú ustanovené v zmluve o správe
pohrebika

1

Čl. 4
Spôsob pochovávania a tlecia doba
1/ Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov.
Čl. 5
Stromy a kríky v cintoríne
Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom
správcu pohrebiska. Správca môže kedykol'vek, ak to uzná za potrebné, stromy a kríky z
cintorína odstrániť.
Č1. 6
Užívanie hrobového miesta
1/ Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonať
len osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie od prevádzkovateľa pohrebiska.
2/ Na prenajatých hrobových miestach môžu vykonať nájomcovia alebo osoby im
blízke, jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášl'ovanie - vysádzanie
kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
3/ Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
4/ Hrobové miesta musí nájomca udržiavať tak aby:
- predné a zadné hrany rámov hrobov boli v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susednvch hrobov
- pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
- pri svahovitom teréne musia byť stavby a jej príslušenstvá rovnomerne odstupňované.
5/ Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vvčistiť okolie hrobu a
odstrániť prebytočný stavebný materiál.
6/ Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je prípustné odpratávať, alebo
odstraňovať vybudované stavby. Bez písomného síihlasu správcu cintorína nie je dovolené
vynášať z cintorína časti náhrobkov.

Čl. 7
Správanie sa na cintoríne
1/ Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Na
cintoríne sa zakazuje odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať sa, jazdiť
motorovými vozidlami, odcudzovať kvety, vázy, kytice a pod.
2/ Odpadky a podobné predmety /suché kytice a vence/ môžu sa odkladat len na
miesta k tornu vvhradených.
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3/ Zakazuje sa vjazd všetkvch vozidiel na cintorín okrem vozidiel zabezpečujúcich
obrady, údržbu a čistotu cintorína.

Čl. 8
Vstup na pohrebisko
1/ Pohrebisko je prístupné verejnosti v mesiacoch
a) od 1. apríla do 15. októbra denne od 07.00 do 21.00 hod.
b) od 16. októbra do 31. marca denne od 08.00 do 17.00 hod.
c) v dňoch Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých do 21.00 hod.
2/ Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázat'
alebo obmedziť a to v čase vykonávania terénnvch úprav na cintoríne, v čase
vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.
Čl. 9
Priestupky
Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
- nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta
- neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
- neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
- písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie
- neudržiava poriadok na pohrebisku
- nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku porebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov
- nezachováva dôstojnosť pohrebiska
Na uvedené priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch. V zmysle § 32 ods. 6 zákona o pohrebníctve tieto priestupky
prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Za uvedené priestupky možno v zmysle
§ 32 ods. 6 cit. zákona uložiť blokovú pokutu do výšky 66,- EUR. Výnos z pokút
je príjmom rozpočtu obce.
Čl. 10
Dostupnosť poriadku na cintoríne
1) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby tento prevádzkový poriadok
pohrebiska bol umiestnený na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste cintorína. Každý
užívateľ a návštevník cintorína je povinný riadiť sa týmto poriadkom.
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Schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obid č. IV/27042011/II-Zas. bod č. 41/11
Návrh nariadenia bol vyvesený dňa : 11. 04. 2011
Návrh nariadenia bol zvesený dňa: 26. 04. 2011
Nariadenie bolo schválené dňa : 27. 04. 2011
Nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa: 28. 04. 2011
Nariadenie bolo zvesené dňa: 13. 05. 2011
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 01.06.2011
Zmeny schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obid č. XXIII/05092013/IV-Zas
bod č. 38/13
Pred schválením:
Vyvesené: 20. 08. 2013
Zvesené: 04. 09. 2013
Schválené uznesením OZ č. XXIII/05092013/IV-Zas bod č. 38/13
Po schválení:
Vyvesené: 06. 09. 2013
Zvesené: 21. 09. 2013
Účinnosť: 21. 09. 2013

Tibor N a g y
Starosta obce
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Príloha č. 1
Nájomná zmluva č.
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Obč. zák.
v súčinnosti s ustanovením § 21 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
Čl. 1
Zmluvné strany
Prenajímateľ: Obec Obid zastúpená Tiborom Nagyom, starostom obce
Obecný úrad Obid, Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid, IČO 36105058
(ďalej len „prenajímateľ“)
Nájomca:
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
Adresa trvalého bydliska/miesto podnikania:
Rodné číslo/IČO:
(ďalej len „nájomca“)
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je nájom hrobového miesta pre zomrelého/zomrelých:
2.2 Hrobové miesto sa nachádza v obci Obid v cintoríne
2.3 Pridelené číslo hrobového miesta:
Čl. 3
Účel nájmu
Účelom nájmu je uloženie ľudských pozostatkov, resp. ostatkov do hrobového miesta
Čl. 4
Doba nájmu
Nájomná zmluva sa uzatvára v zmysle § 21 ods. 2 zák. č. 121/2010 Z.z. na dobu neurčitú.
Čl. 5
Nájomné
5.1. Za nájom hrobového miesta uhradí nájomca prenajímateľovi sumu EUR v zmysle
uznesenia OZ Obid č. VIII/05092007/V-Zas. bod č. 7 na obdobie 10 rokov
Čl. 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Prenajímateľ je povinný:
6.1.1 Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu
6.1.2 Zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť prevádzkovanie pohrebiska
6.1.3 Písomne informovať nájomcu o pripravovaných alebo už uskutočnených zásahoch na
pohrebnom mieste
6.1.4 Zachovať platnosť zmluvy až do doby uplynutia tlecej doby na pohrebisku
6.2 Nájomca je povinný:
6.2.1 Zaplatiť nájomné na dohodnutú dobu
6.2.2 Zabezpečiť náležitú údržbu hrobového miesta na vlastné náklady
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6.2.3 Oznámiť prenajímateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest
6.2.4 Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak
je dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý
Čl. 7
Skončenie nájmu
7.1 Nájomný vzťah sa môže skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou
7.2 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na dlhšiu
dobu
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
7.3 Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 6.2 písm. a) a b),
musí zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie ľudských
ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto
7.4 Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď
doručiť najmenej,
a) 6 mesiacov pred dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť
b) 3 mesiace pred uplynutím lehoty, na ktorú je nájomné zaplatené
7.5 Ak prenajímateľ vypovie zmluvu v zmysle bodu 6.2 písm. c) výpovedná lehota uplynie
jeden rok od dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. V tejto lehote je nájomca povinný
odstrániť príslušenstvo z hrobu. V opačnom prípade po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Zmluvné strany sa dohodli len na písomných zmenách tejto zmluvy a to formou dodatku
8.2 Zmluva v neupravených otázkach sa riadi príslušnými právnymi predpismi SR
8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami
8.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu
a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, na znak čoho ju podpisujú
8.5 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na
právnych nástupcov
8.6 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ a nájomca obdržia po
jednom vyhotovení
V Obide, dňa ......................

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

....................................................
nájomca
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Príloha č. 2

Sadzby cintorínskych poplatkov
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obid č. VIII/05092007/V-Zas. bod č. 7.
Poplatky v mene EURO schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obid
č. XVIII/10122008/VI-Zas. bod č. 10
použitie obradnej siene a katafalku
použitie chladiaceho zariadenia
exhumácia

3,30,- EUR/obrad
3,30,- EUR/deň
66,40,- EUR

Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov je určený uznesením Obecného
zastupiteľstva Obid č. VIII/05092007/V-Zas. v sume 16,60,- Eur za jedno hrobové miesto.
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