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VZN obce Chlebnice č. 1/2012 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

Obecné zastupiteľstvo obce Chlebnice, na základe ustanovení § 18 ods. 2 zákona
č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ustanovení § 4 ods. 3
písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) prijalo toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Chlebnice č. 1/2012, k t o r ý m v y d á v a

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

1)

2)

3)

4)

§1
Predmet úpravy
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu
ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom,
prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým
ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne
predpisy.
V obci a katastrálnom území Chlebnice sú dve verejné pohrebiská: Pohrebisko I (cintorín
nad kostolom) a Pohrebisko II (starý cintorín, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva
na pochovávanie).
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje prevádzku na Pohrebisku I (cintorín
nad kostolom) a vzťahuje sa na:
- prevádzkovateľa pohrebiska,
- nájomníkov hrobových miest,
- prevádzkovateľov pohrebnej služby,
- poskytovateľov služieb na pohrebisku,
- návštevníkov pohrebiska.
Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta,
povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb.

§2
Prevádzka pohrebiska
1) Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Chlebnice, IČO: 00314510, so sídlom
Chlebnice č. 186 (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), ktorá vykonáva prevádzku
pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce.
2) Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom
pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú
služby súvisiace s pohrebníctvom.
3) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie ani
ohlásenie.
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska:
a) správa pohrebiska,
b) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
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d) uzatváranie zmluvy o nájme hrobového miesta a vyberanie nájomného za hrobové
miesto,
e) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko na vykonanie
pohrebnej služby, podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2) Služby zabezpečované prostredníctvom pohrebnej služby a iných osôb:
a) výkopové práce súvisiace s pochovaním alebo exhumáciou,
b) pochovanie a činnosti s ním spojené, ako oblečenie ľudských pozostatkov, uloženie
do rakvy, preprava, uloženie do chladiaceho zariadenia, úprava pred pietnym
aktom, pietny akt, zasypanie hrobu a pod.,
c) vykonanie exhumácie.
§4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu,
d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona o pohrebníctve,
e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
g) v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté,
primerane predĺžiť tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu,
h) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku prevádzkový poriadok pohrebiska,
l) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobového miesta, evidovať a prijímať
nájom za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov;
- podmienky nájmu upraví samostatná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu
neurčitú;
- nájomná zmluva sa nesmie vypovedať skôr, ako po uplynutí tlecej doby,
- pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú
dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý
(resp. rešpektuje sa vzájomná písomná dohoda dedičov, ktorú prevádzkovateľ
založí ku zmluve),
m) písomne upozorniť nájomcu:
- o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, najneskôr
tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty,
- o vypovedaní nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa
má hrobové miesto zrušiť,
n) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
- ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy
nebolo zaplatené nájomné; prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu,
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aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto
lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska
predá na dražbe,
- ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia
nájomného 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 päťročné uloženie, počas ktorej sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí
výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe; ak nie je
prevádzkovateľovi pohrebiska známa adresa alebo sídlo nájomcu, musí
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom
stavu príslušenstva hrobu,
o) zriaďovať hrobové miesta,
p) vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy, ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje
bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
r) dbať o vonkajší vzhľad cintorína, starať sa o zeleň, spoločné hroby a voľné miesta
na pohrebisku, za tým účelom zabezpečuje výsadbu zelene, čistotu, úpravu ciest
a údržbu oplotenia na pohrebisku.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za škody spôsobené vandalmi.

1)
2)

3)

4)

5)

§5
Povinnosti prevádzkovateľa služieb
Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah prác,
ktoré má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby a iných osôb vykonávajúcich činnosti
súvisiace s pochovávaním:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho, alebo je úmrtie doložené pasom pre mŕtvolu, ak ide
o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť registrovaných cirkví, náboženských spoločností a iných osôb s
prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
d) pochovávať ľudské pozostatky a ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa
požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
e) dbať o účelové zariadenia a technickú vybavenosť na pohrebisku.
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti súvisiace s pochovávaním a exhumáciou
a cenník služieb súvisiacich s pohrebom upravujú prevádzkové poriadky pohrebných
služieb.
Prevádzkovatelia služieb, ktorí vykonávajú práce na pohrebisku, sú povinní:
a) riadiť sa ustanoveniami prevádzkového poriadku a pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska; pre vstup motorovým vozidlom na pohrebisko musia mať písomné
povolenie od prevádzkovateľa pohrebiska,
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b) preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom nájomcu
hrobového miesta, alebo objednávkou na vykonanie stavebných a kamenárskych
prác,
c) po ukončení stavebných prác na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu, odstrániť
stavebný materiál a vyviezť z pohrebiska,
d) v prípade využitia iných hrobových miest dať tieto do pôvodného stavu najneskôr
do 7 dní odo dňa ich využitia.

1)

2)

3)

4)
5)

§6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) udržiavať poriadok na pohrebisku,
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta,
f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných
hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov,
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť
ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď..
K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave
už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
Pri zhotovení stavby podľa ods. 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi predpismi
ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar,
rozmery, alebo druh použitého materiálu. Pritom:
a) príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak,
aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta.
b) nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať
časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo
iných hrobov,
c) nájomca hrobového miesta zabezpečí nápravu, ak príslušenstvo hrobového miesta
ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
d) po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu
vyčistiť a odstrániť stavebný materiál.
Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia,
vysádzať alebo odstraňovať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú
nájomcami, ak to považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné
osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej
prevádzkovateľom.

§7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na
pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj
zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.
Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených
miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.
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2) V areáli pohrebiska sa zakazuje:
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové a omamné látky,
b) vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá,
c) jazdiť na bicykli, korčuliach, kolobežkách, skateboardoch a iných športových
prostriedkoch,
d) vykonávať činnosti, ktoré nie sú vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé,
e) akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska a na oplotení pohrebiska, okrem
miest na tieto účely určených a vyhradených.
3) Vstup do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je povolený:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,
b) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
c) na údržbu zelene a komunikácií na pohrebisku,
d) na dovoz a odvoz stavebného materiálu pri stavebných úpravách hrobového miesta.
4) Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený
v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.
§8
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.
1) Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite počas celého roka.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti
na pohrebisko.
3) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán hrobových miest
O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten,
kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).
Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať
do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky
uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov
uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z.. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské
pozostatky možno pochovať len za podmienok uvedených v osobitnom právnom
predpise.
Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu
Pochovávanie je uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom
popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže
uložiť aj na inom mieste.
Na pohrebisku v obci Chlebnice je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky uložením do hrobu alebo hrobky.
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,
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7)
8)

9)

10)

1)
2)

3)

4)
5)

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 minimálne 1,2 m,
e) rozmery kopaných hrobov musia byť najmenej:
- pri hrobe dospelého
0,8 m x 2,0 m
- pri detskom hrobe
0,6 m x 1,6 m
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky
0,5 m x 1,0 m
f) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný
dodržať podmienky stanovené prevádzkovateľom pohrebiska,
g) pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie
rozmery:
- pri jednohrobe dospelého
1,1 m x 2,5 m
- pri dvojhrobe dospelého
2,1 m x 2,5 m
- pri trojhrobe dospelého
3,1 m x 2,5 m
- pri detskom hrobe pre dieťa
0,9 m x 2,0 m
- pre uloženie urny
1,0 m x 1,0 m
Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej
do uplynutia tlecej doby.
Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky. 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 meter.
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.
Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové alebo urnové miesto podľa schváleného
plánu hrobových miest, ktorý je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska,
kde je aj prístupný k nahliadnutiu.
§ 10
Užívanie hrobového miesta
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
na uloženie urny.
Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. 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, ak zákon
neustanoví inak.
Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo
na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Výška nájomného za užívanie hrobového miesta na uvedená v cenníku služieb, ktorý
je prílohou tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou alebo
potvrdením o zaplatení nájomného.

§ 11
Tlecia doba
1) Na pohrebiskách Obce Chlebnice je stanovená tlecia doba 30 rokov.
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§ 12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný podľa ustanovenia § 17 ods. 4 písm. a) zákona
o pohrebníctve viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide
o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu,
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.

1)
2)

3)
4)

§ 13
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad
len do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska.
Odpady z užívania hrobových miest je možné ukladať aj do betónovej jamy vedľa
pohrebiska v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce Chlebnice
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta v dôsledku
stavebnej úpravy hrobového miesta, je nájomca povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné
náklady.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice
a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska.
Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad.

§ 14
Zrušenie pohrebiska
1) Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2) Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v ods. 1 len
z dôvodu:
a) zákazu príslušným orgánom štátnej správy, ak by ďalším pochovávaním
na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody,
b) verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy, verejný
záujem musí byť riadne odôvodnený.
3) Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
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§ 15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli
Obce Chlebnice od 14.11.2012 do 13.12.2012.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Chlebnice sa, v súlade s §11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Chlebniciach dňa 14.12.2012.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Chlebnice
od 15.12.2012 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.

V Chlebniciach, dňa 15.12.2012.

Ing. Milan Maxoň
starosta obce
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CENNÍK SLUŽIEB
1) Výška nájomného za užívanie hrobového miesta na dobu 10 rokov:
a) pre jednohrob - dospelý

10,00 €

b) pre dvojhrob - dospelý

20,00 €

c) pre trojhrobe - dospelý

30,00 €

d) pre detský hrob

5,00 €

e) pre urnový hrob

5,00 €

2) Prepožičanie chladiaceho zariadenia do zákonnej lehoty pochovania:
3,00 € za každý započatý deň
3) Vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko:
5,00 € za vstup k jednej zákazke

