Všeobecné záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 8/2016
o Prevádzkovom poriadku pohrebiska v meste Vráble.
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení,
ktorým schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v meste Vráble predložený
prevádzkovateľom pohrebísk v meste Vráble:
Prevádzkový poriadok pohrebiska v meste Vráble
§1
Úvodné ustanovenia a pojmy
1.

2.

3.
4.
5.

Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) prevádzkovanie pohrebiska
a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých subjektov. Vzťahuje sa
na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov hrobových miest, prevádzkovateľov
pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska.
Prevádzkovateľom cintorínov v meste Vráble je spoločnosť VEPOS, spol. s r. o.,
so sídlom Štúrova 516/1, 952 01 Vráble, IČO: 36519821, zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 10192/N (ďalej „prevádzkovateľ
pohrebiska“).
Pohrebisko zriaďuje a ruší v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve mesto Vráble
po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrení príslušného orgánu štátnej správy.
Prenajímateľom hrobového miesta je mesto Vráble.
Nájomcom hrobového miesta je osoba, ktorá si prenajme hrobové miesto a pravidelne
platí nájomné.
§2
Rozsah platnosti

Toto Všeobecne záväzné nariadenie platí pre tieto pohrebiská na území mesta Vráble:
- mestský cintorín Vráble,
- miestny cintorín v mestskej časti Dyčka,
- miestny cintorín v mestskej časti Horný Ohaj.
§3
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) viesť v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve stanovenú evidenciu
pohrebiska, ktorá sa člení na evidenciu hrobových miest a evidenciu
prevádzkovania pohrebiska,
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť účasť registrovaných cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 odsek 1 zákona o pohrebníctve,
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 odsek 3 zákona o pohrebníctve,
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2.

f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 odsek 1 zákona o pohrebníctve,
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
h) nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom
znení,
i) umiestniť pri hlavnom vstupe na cintorín vývesku s názvom prevádzkovateľa
pohrebiska, telefonickým kontaktom a uvedením času otvárania a zatvárania
pohrebiska,
j) otvárať a uzamkýnať cintorín podľa schválených otváracích hodín.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť mestu Vráble na schválenie
prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať mestu na schválenie aj jeho zmeny.
§4
Práva a povinnosti pohrebných služieb

1.

2.

3.

4.

Pohrebné služby v zmysle živnostenského zákona sú oprávnené:
- kopať hroby,
- pochovávať do hrobov a hrobiek,
- ukladať urny do hrobov, hrobiek a urnových miest,
- exhumovať zotleté i nezotleté pozostatky,
- zabezpečovať prevoz zosnulých,
- svoju činnosť vykonávajú v zmysle platných zákonov.
Pohrebné služby môžu:
- svoju činnosť na cintorínoch vykonávať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska,
- používať dom smútku a jeho príslušenstvo, iba po predchádzajúcom písomnom
súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
Pohrebné služby sú zodpovedné:
- za výkop hrobu a jeho zasypanie,
- za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky,
- za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávané svojej činnosti,
- za dôstojný priebeh pohrebu.
Pohrebné služby sú povinné:
- dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa
pohrebiska a §10 tohto nariadenia,
- dodržiavať rozmery hrobov,
- dodržiavať povinnosti vyplývajúce z § 9 tohto nariadenia.
§5
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

1.
2.
3.
4.

Nájomca je povinný prenajaté hrobové miesto udržiavať v riadnom stave.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrob, môže vyzvať
nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil.
Starú, znehodnotenú výzdobu hrobového miesta je nájomca povinný si sám odstrániť a
uložiť do kontajnera.
Prevádzkovateľ pohrebiska má tiež právo odstrániť znehodnotenú výzdobu z hrobov,
najmä ak to ruší vzhľad cintorína a to hlavne v jarných mesiacoch.
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5.

Sviečky musia byť na hrobe umiestnené tak, aby nevznikol požiar. Za prípadné škody
spôsobené požiarom z nesprávne umiestnenej sviečky, nezodpovedá prevádzkovateľ
pohrebiska.
§6
Prenájom hrobového miesta

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Hrobové miesta sú nepredajné.
Mesto Vráble je povinné prenajať hrobové miesto pri prvom pochovaní na 10 rokov
t. j. tleciu dobu.
Hrobové miesto je možné si prenajať i bez pochovania. Nájomca je povinný toto miesto
označiť. I za takéto rezervované miesto sa platí cena v zmysle prílohy tohto VZN.
Po uplynutí tlecej doby je mesto Vráble povinné predĺžiť prenájom, ak o to nájomca
požiada.
Pri prenajatí hrobového miesta prevádzkovateľ pohrebiska poverený mestom vyhotoví
doklad o zaplatení určitého miesta, ktoré je v evidencii hrobov označené identifikačným
číslom. Na doklade je uvedená doba trvania prenájmu hrobového miesta. Keďže
cintoríny sú majetkom mesta, nie je možné, aby nájomca hrobového miesta odpredávala
hrob inému nájomcovi. Ak nájomca hrobového miesta z rôznych dôvodov ho nemôže
udržiavať, môže na základe dokladu o platení, prenechať toto dopredu určenému
nájomcovi, podľa svojej vôle. Prevádzkovateľ pohrebiska zapíše nového nájomcu
do evidencie.
Vybavovateľ pohrebu môže požiadať o uloženie mŕtveho do rodinného hrobu, ak
nájomca predmetného hrobového miesta dá na to súhlas a prevádzkovateľ pohrebiska
potvrdí, že v predmetnom hrobe je voľné miesto na pochovanie.
Právo na hrobové miesto nájomca preukazuje dokladom o zaplatení.
Akékoľvek zmeny údajov na tomto doklade je nájomca povinný oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska v (napr. zmena adresy).
Prevádzkovateľ pohrebiska disponuje situačným plánom cintorína, ktorý je dostupný
verejnosti a na ktorom je vyznačené administratívno-správne delenie parciel a čísla
hrobov.
Miesto pre uloženie urny sa prenajíma na 10 rokov.
Spopolnené pozostatky sa môžu v urnách ukladať podľa priania pozostalých buď
do zeme, alebo v urnách podľa plánu cintorína, prípadne pripevnením urny
na náhrobok.
Urnu na určené miesto možno uložiť len po predchádzajúcom zaevidovaní
u prevádzkovateľa pohrebiska
Miesto na hrobku sa prenajíma na 20 rokov.
Pri prenajatí miesta na hrobku sa vyhotoví písomná zmluva medzi mesto Vráble
a nájomcom. Nájomca miesta je povinný predložiť projekt, podľa ktorého bude hrobka
vybudovaná a ohlásenie drobnej stavby vydané príslušným orgánom.
V prípade, že v cintorínskej evidencii niektoré miesto nie je vedené ako vyplatené
a užívateľ nemá tiež o vyplatení miesta doklad, má sa za to, že miesto nie je vyplatené.
Hrobka musí byť postavená do jedného roka od podpísania zmluvy, inak právo
na miesto zaniká. V prípade nedodržania termínu výstavby, prevádzkovateľ pohrebiska
poverený mestom vráti pomernú časť poplatku nájomcovi.
Do hrobky je možné uložiť mŕtveho len so súhlasom majiteľa hrobky. Do hrobky je
možné pochovávať bez ohľadu na tleciu dobu.
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18.

Hrobka je nehnuteľnosť a je osobným majetkom majiteľa tzn., že hrobka je predmetom
dedičského konania. Na základe dedičského konania je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný vykonať prepis bezplatne na nového majiteľa.
§7
Zánik práva na prenajaté miesto,
zrušenie hrobu

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ak uplynie doba, na ktorú je mesto Vráble povinné prenajať hrobové miesto a nájomca
nepožiada o predĺženie, prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby zaplatil
nájomné na ďalšie obdobie. Ak nájomca do 6 mesiacov od prevzatia doporučeného
listu, nájom nezaplatí, považuje mesto Vráble nájom za ukončený.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcov, ktorí nie sú známi podľa bodu 1, formou
oznamu na úradnej tabuli Mestského úradu vo Vrábľoch a tabuli oznamov príslušného
cintorína, k úhrade nájomného. Ak nájomca nájom do 6 mesiacov od vyvesenia tohto
oznamu neuhradí, považuje mesto Vráble nájom za ukončený.
Ak sa po uplynutí doby uvedenej v bode 1, nájomca neohlási, prevádzkovateľ
pohrebiska ho vyzve, aby na vlastné náklady odstránil celé hrobové príslušenstvo. Ak
tak neurobí do stanovenej doby, hrobové príslušenstvo odstráni správca na náklady
nájomcu.
Ak sa po uplynutí doby uvedenej v bode 2, nájomca neohlási, prevádzkovateľ
pohrebiska odstráni hrobové príslušenstvo na náklady mesta.
Hroby, hrobky a urny, ktoré sú zapísané v zozname pamiatok alebo majú kultúrnu,
umeleckú či historickú hodnotu alebo ide o hroby významných osobností, nesmú byť
odstránené ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prenajaté. Mestské
zastupiteľstvo môže odsúhlasiť, aby takéto hroby boli zaevidované u správcu
cintorínov na dobu trvania cintorína. V prípade nezáujmu pozostalých o údržbu
takéhoto miesta, túto povinnosť preberá prevádzkovateľ pohrebiska.
Pri zrušení cintorína sa postupuje podľa § 22,vyhl. č. 46/1985 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov.
§8
Prístup na pohrebisko a povinnosti návštevníkov pohrebiska

1.

2.
3.
4.
5.

Pohrebiská sú prístupné návštevníkom podľa ročných období takto:
od 1. apríla do 30. septembra
7.00 – 21.00 hod.
od 1. októbra do 31. marca 7.00 – 19.00 hod.
V týždni pred 1. novembrom a týždeň po 1. novembri, ako aj počas Vianočných
a Veľkonočných sviatkov sú cintoríny prístupné verejnosti až do 22.00 hodiny.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko
opustiť.
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a prevádzkovateľ
pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy.
Na pohrebisku sa zakazuje:
- odhadzovať odpad mimo kontajnerov,
- robiť neprimeraný hluk,
- vodiť psov a mačky,
- jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboardoch,
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fajčiť a telefonovať počas pohrebných obradov,
počas pohrebných obradov stáť na iných hroboch,
spásať trávu hospodárskymi zvieratami,
požívanie alkoholických nápojov,
deťom do 8 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
§9
Práce na cintorínoch

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Vstup motorových vozidiel na pohrebisko je zakázaný, okrem vozidiel prevádzkovateľa
pohrebiska, farského úradu a pohrebných služieb. Zhotoviteľ, ktorý ide vykonávať
stavebnú činnosť, pri ktorej je potrebné motorové vozidlo, je povinný uvedené nahlásiť
u správcu cintorínov. Po zaplatení poplatku 4,00 € mu bude vydané písomné povolenie,
ktoré má platnosť jeden pracovný deň. t. j. od 7,30 hod. – do 16,00 hod..
Stavby, výkopy, chodníky okolo hrobov a iné zemné práce, najmä obkladanie a
formovanie hrobov môžu vykonávať jednotlivci a podnikateľské subjekty len
na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska.
Zhotoviteľ nesmie zahájiť stavbu, výkop a inú úpravu skôr, než sa mu nájomca
hrobového miesta nepreukáže písomným povolením na požadovanú úpravu
od prevádzkovateľa pohrebiska. Pri výmene náhrobných pomníkov, je potrebné
dodržať rozmer pôvodného pomníka.
Zhotoviteľ stavby je povinný oznámiť deň začatia stavby a deň ukončenia prác
u prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo
zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto VZN alebo jeho činnosť by
rušila pohrebný obrad.
Ak ide o osobitnú stavbu napr. kaplnku alebo nadstavbu nad hrobku, budúci majiteľ je
povinný vyžiadať si súhlas od oddelenia ŽP a výstavby Mestského úradu vo Vrábľoch
v súlade s vyjadrením pamiatkového ústavu v zmysle § 14,zákona č. 27/87 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti v súvislosti s povolením stavby na území, na ktorom
uplatňuje svoj záujem štátna pamiatková starostlivosť (pamiatková zóna mesta.)
Zhotoviteľ stavby je povinný držať sa vopred schváleného projektu a nasledovnými
podmienkami:
- základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky, musia byť dimenzované
so zreteľom na únosnosť pôdy,
- dno výkopu musí byť najmenej 50 cm, nad hladinou spodnej vody,
- predné a zadné hrany stavby a obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými
hrobmi,
- pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne
odstupňované,
- po ukončení stavby je zhotoviteľ povinný očistiť okolie stavby a prebytočný
materiál odviezť z cintorína,
- akékoľvek stavebné prebytky a staré rozbité betóny, je zhotoviteľ povinný odviezť
z cintorína na vlastné náklady,
- nie je prípustné prebytočný stavebný materiál odkladať do cintorínskych
kontajnerov, ktoré slúžia výlučne len na odpad z cintorína.
Akékoľvek zmeny na hrobe, najmä v písaných symboloch na epitafnej doske, je
nájomca povinný hlásiť u prevádzkovateľa pohrebiska.
Lavičky k hrobom je možné umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktoré budú spoplatnené.
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9.

10.

11.

12.

Stromy a kríky je možné vysádzať v areáli cintorína na prepožičaných miestach len
s písomným súhlasom oddelenia ŽP a výstavby MsÚ a za prítomnosti prevádzkovateľa
pohrebiska. Výrub stromov povoľuje oddelenie ŽP a výstavby MsÚ vo Vrábľoch.
Ak zamýšľa vlastník (prevádzkovateľ pohrebiska, nájomca) vykonať údržbu, opravu,
rekonštrukciu, reštaurovanie alebo inú úpravu hrobu, hrobky, urny, náhrobníka a jeho
prostredia je povinný vyžiadať si vyjadrenie príslušného pamiatkového ústavu a
záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v prípade, že tento objekt je
zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ako kultúrna pamiatka,
nachádzajúca sa v pamiatkovej zóne mesta, vykazuje kultúrnu, umelecko-historickú
hodnotu, alebo je hrobom významnej osobnosti.
Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke
jednoduché práce potrebné na udržovanie a jeho skrášľovanie (vysádzanie, polievanie a
čistenie okolia hrobu). Prevádzkovateľ pohrebiska však môže ponúknuť, že tieto práce
bude vykonávať vlastnými zamestnancami na objednávku a na náklady oprávnených.
Za používanie el. energie a vody, zhotoviteľ zaplatí poplatok 4,00 € za jeden deň
u prevádzkovateľa cintorína.

§10
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo do hrobky.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do urnového miesta
v urnovej stene alebo na inom hrobovom mieste. Tieto činnosti uskutočňuje
prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý je pri ich vykonávaní povinný dodržiavať plán
pohrebných obradov a pochovávaní určení prevádzkovateľom pohrebiska, tento
prevádzkový poriadok a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
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 aspoň
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
(nevzťahuje sa na dvojhrob a viachrob)
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického
prieskumu.
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.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
Pre hrob alebo hrobku môžu byť prepožičané miesta týchto rozmerov:
- Pre hrob/hrobku dospelého 120 x 250 cm
- Pre dvojhrob/hrobku dospelého 210 x 250 cm
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

- Pre dieťa 60 x 100 cm
- Pre hrobku 130x300cm, 200x300
Táto plocha je vrátane obrubníka (tzv. chodník, alebo podstienka).
Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto v rozmeroch 100 x 100 cm s vymurovaným
základom.
Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového
poriadku. Základným označením hrobu, po uložení rakvy s telesnými pozostatkami
zomrelého, je pomník, kríž, prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví
hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na pomníku, kríži, alebo obelisku,
musí byť uvedené meno a priezvisko zomrelého príp. len priezvisko rodiny.
Obstarávateľ pohrebu sa musí dostaviť na pohrebisko, aby dohodol
s prevádzkovateľom rozsah poskytovaných služieb, určil miesto pochovania, miesto
uloženia urny.
Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy s takých materiálov, aby v stanovenej
tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy
z nerozložiteľných materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové
alebo z iného tvrdého dreva, so zinkovou vložkou, s nepriepustným dnom alebo
kovové rakvy. Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom
zomrelého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu.
Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými telesnými
pozostatkami zomrelého možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom
nájomcu.
Uloženie urny s popolom na pohrebisku je osoba, ktorá urnu ukladá, povinná oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu
o uložených urnách s popolom.
Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ prostredníctvom vlastného
špecializovaného softvéru. Plán hrobových miest je zverejnený na pohrebisku. Bližšie
informácie o hrobových miestach poskytuje prevádzkovateľ.
§ 11
Tlecia doba a exhumácia

1.
2.

3.
4.

5.

Dĺžka tlecej doby je podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. 10 rokov.
Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz súdu alebo prokuratúry,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Exhumáciu vykonáva pohrebná služba za účasti prevádzkovateľa pohrebiska
Žiadosť o exhumáciu 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 podľa § 42 zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) nájomnú zmluvu s iným prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
Náklady za exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.
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§ 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1.
2.

Evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ v elektronickej forme
prostredníctvom vlastného špecializovaného softvéru.
Evidencia pohrebiska sa člení na:
- evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú zložené 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
osoby; 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 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov alebo či ide o vojnový hrob
podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších
predpisov,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu.
- evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať:
a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) údaje o zrušení pohrebiska.
§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1.
2.

3.

Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi
odpadmi.
Nájomcovia a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest ako zvyšky
kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety, do zberných nádob
na to určených. Tieto sú rozmiestnené na pohrebisku a pravidelne, podľa potreby, ich
vyváža zberová spoločnosť, ktorá má platnú zmluvu s mestom Vráble.
Nájomcovia a podnikateľské subjekty vykonávajúce kamenárske, rekonštrukčné a iné
údržbárske práce na hroboch, sú povinní stavebný odpad vyviesť z pohrebiska
na vlastné náklady.
§ 14
Kontrola a sankcie

1.

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľom pohrebiska vo Vrábľoch, ktoré
má prevádzkovateľ podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa tohto
Prevádzkového poriadku, vykonáva hlavný kontrolór mesta Vráble.
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2.

3.

4.
5.

Kontrolu dodržiavania povinností nájomcov hrobových miest a návštevníkov
cintorínov, ktoré majú podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa tohto
Prevádzkového poriadku, vykonáva Mestská polícia vo Vrábľoch.
Skutkové podstaty priestupkov na úseku pohrebníctva sú uvedené v § 32 odseku l
písm. a) až i) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Za tieto priestupky možno
uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas
trvania a následky protiprávneho konania. Na priestupky a ich prejednávanie sa
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve možno uložiť blokovú
pokutu do výšky 66 €.
Priestupky podľa § 32 odseku l písm. c) až i) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
prejednáva a sankcie za ne ukladá mesto. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie

Vydaním tohto nariadenia sa rušia všeobecne záväzné nariadenia mesta Vráble č. 1/2010
a č. 9/2011.
§ 16
Záverečné ustanovenie
Toto nariadenie bolo schválené na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch dňa
14. 12. 2016 uznesením č. 200/2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli MsÚ vo Vrábľoch.
Návrh vyvesený: 29. 11. 2016
Vyvesené dňa: 15. 12. 2016
Nadobúda účinnosť: 30. 12. 2016

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.
Za správnosť a úplnosť: Mgr. Richard Galambiovský, referent OŽPaV MsÚ
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Príloha č. 1
Cenník prenájmu a služieb na pohrebisku
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje nasledovne:
(Pri dvojhrobe sa počíta celá plocha dvojhrobu)
a) na prvých 10 rokov:
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
4,00 € /m2
b) na prvých 20 rokov:
- hrobka
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
15,00 € /m2
c) na prvých 10 rokov:
urnové miesto
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
7,00 € /m2
d) obnova už prenajatého miesta po uplynutí predchádzajúceho prenájmu na ďalších
10 rokov:
- urnové miesto
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
7,00 €
- hrobové miesto
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
7,00 € /m2
- hrobka
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
6,00 € /m2
e) cena za prenájom hrobového miesta bez pochovania – „Rezervácia hrobového
miesta na 1 rok“
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
4,00 € /m2
Použitie obradnej siene domu smútku pre pohrebný akt
Vráble
15,00 €
Horný Ohaj
10,00 €
Dyčka
7,00 €
Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení do 96 hod.
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
6,00 €
Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení nad 96 hod.
Vráble, Dyčka, Horný Ohaj
6,00 €
Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení z inej obce
(i začatých 8 hod.)
4,00 €
Reprodukovaná hudba
7,00 €
Vykopanie a zakopanie
Vráble, Horný Ohaj a Dyčka
III. - XI.
XII. - II
hrobu - hĺbka 160 cm
60,00 €
68,00 €
hrobu – hĺbka 220 cm
81,00 €
85,00 €
detský hrob (do 10 rokov)
23,00 €
28,00 €
detský hrob (od 10 do 15 rokov)
30,00 €
35,00 €
Vyloženie zosnulého z chladiaceho zariadenia, zadebnenie a vsunutie do katafalku
10,00 €
Spustenie zosnulého do hrobu alebo hrobky 10,00 €
Odloženie hrobových platní
do 200kg
8,00 €
nad 200kg
12,00 €
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prevoz zosnulého k hrobu
6,00 €
Sťažené podmienky (dážď, osekávanie betónu a pod.) od 4,00 € do 15,00 €
Uloženie urny do urnového hrobu
10,00 €
Hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady mesta, sa prenájom
nespoplatňuje.
Pochovávanie počas pracovného voľna: príplatok k cene 25 %
Pochovávanie počas pracovného pokoja a vo sviatok: príplatok k cene 50 %
Cena za osadenie 1 ks lavičky predstavuje 7,- €. Táto cena platí pre obdobie ako
u hrobového miesta (viď bod 2d). Musia byť zachované rozmery chodníka (šírka medzi
hrobmi min. 0,3 m a pred hrobom max. 0,4 m.
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