Mesto Spišské Podhradie v rámci výkonu samosprávy podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky č.460/1992 Zb. a podľa § 4 ods. 3 písm. g, podľa § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
zákonom NRSR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Spišské Podhradie
č. 2/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskom Podhradí dňa 26.03.2015

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zomrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie pohrebísk
(ďalej len pohrebísk) ako i zariadení poskytujúcich sluţby obyvateľstvu, ktoré sú určené
k pietnemu pochovaniu zomrelých a k ukladaniu spopolnených pozostatkov alebo ostatkov
vyţadujú, aby pohrebiská boli udrţiavané tak, aby to zodpovedalo ušľachtilým ľudským
vzťahom.

Článok 2
Tento poriadok sa vzťahuje na Mestský cintorín v Spišskom Podhradí vrátane
všetkých objektov, ktoré sa na nich nachádzajú. Riadia sa ním všetky právnické osoby alebo
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, poskytujúce cintorínske, pohrebné a iné sluţby
v zmysle platných predpisov (ţivnostenský zákon), uţívatelia prenajatých miest a návštevníci,
ktorí vstupujú do areálu cintorína.

Článok 3
Výkon prevádzkovania verejného pohrebiska
1. Pohrebisko (cintorín) zriaďuje a zrušuje Mesto Spišské Podhradie výlučne po
prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
2. Mesto Spišské Podhradie so sídlom Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie IČO:
00329622 prevádzkuje cintorín Štefánikova ulica 5, Spišské Podhradie (ďalej len
prevádzkovateľ). Na prevádzkovanie pohrebnej sluţby, na prevádzkovanie
pohrebiska je potrebná odborná spôsobilosť s ustanovením § 26 zák. č. 131/2010
o pohrebníctve a pri svojej činnosti sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

Článok 4

Rozdelenie pohrebiska
Pohrebisko (cintorín) je rozdelený na sekcie. Kaţdé hrobové miesto má pridelené
evidenčné číslo. Grafické umiestnenie hrobových miest v sekciách a záznamy o evidenčnej
knihe archivuje správa cintorína.

Článok 5
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a/ vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b/ vykonanie exhumácie,
c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d/ správu pohrebiska
e/ správu domu smútku
f/ údrţbu komunikácii a zelene na pohrebisku
Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) prevziať bez zbytočného odkladu na poţiadanie obstarávateľa pohrebu ľudské
pozostatky, ak je úmrtie doloţené:
1/ listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela alebo
2/ pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov
b) prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky na výzvu lekára, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho tela.
c) prevziať potratený, alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe poţiadania
obstarávateľa pohrebu.
d) viesť evidenciu hrobových miest a pohrebiska
e) prenajímať hrobové miesto na uloţenie ľudských pozostatkov, alebo ľudských
ostatkov nájomcovi za podmienok ustanovených zákonom a týmto poriadkom.
Prevádzkovateľ domu smútku je povinný:
- starať sa o poriadok v dome smútku
- otvárať a zatvárať dom smútku podľa potreby
- zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich beţnú údrţbu

Článok 6
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy, písomnou formou, ktorú
uzatvára prevádzkovateľ a nájomca. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Výšku poplatkov podľa platného cenníka prevádzkovateľa za prenájom hrobového
miesta je nájomca povinný zaplatiť na dobu 10 rokov dopredu.
3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka

osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
moţno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Ţiadateľ o prenájom hrobového miesta nemá nárok na prenájom ním vyhľadaného
miesta ale Správa cintorína môţe v odôvodnených prípadoch vyhovieť ţiadateľovi.
5. Právo na miesto sa preukazuje:
a) u starších prenájmoch podľa záznamov v evidencii, potvrdením o zaplatení
poplatku za prenajaté miesto alebo iným hodnoverným dokladom
b) pri nových prenájmoch potvrdením o prenájme a nájomnou zmluvou

Článok 7
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, ţe uplynie lehota,
na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom , keď sa má
hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uţívanie hrobového miesta
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v
odseku 3 písm. a/ a b/ musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto na
vlastné náklady preloţiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové
miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
v odseku 3 písm. a) a b) je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi
najmenej tri mesiace predo dňom , keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je
známa adresa nájomcu, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 3 písm. c) je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch
mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené , ak mu nie je známa
adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v
odseku 3 písm. c a nájomca je známy výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo
dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr
do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý
prevádzkuje pohrebisko ako ţivnosť odovzdá obci, po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu povaţuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v
odseku 3 písm. c a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy
nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu
príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, ţe ide o trojročné uloţenie,
počas ktorého sa môţe nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu povaţuje za opustenú vec.

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8 musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného
hrobu.
10. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa
môţu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o
zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku.
Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môţu zrušiť
len po predchádzajúcom súhlase obce.

Článok 8
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového miesta a
oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest
2. Nájomca pri údrţbe hrobového miesta je povinný udrţiavať prenajaté hrobové miesto
na pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udrţiavať priestor 30 cm okolo
celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje
3. Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať ţiadne úpravy okolia hrobu
(betónovanie, ukladanie dlaţby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať
lavičky
4. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov (hrobiek) zvädnuté
alebo inak znehodnotené kytice, vence alebo iné netrvanlivé ozdoby, ak to neurobí
nájomca
6. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky
neodstráni v určenej lehote alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda,
prevádzkovateľ urobí potrebné opatrenia na náklady nájomcu
7. Po zistení, ţe hrobové miesto nie je trvalo udrţiavané a nájomca nie je známy, do
uplynutia tlecej doby základnú údrţbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ

Článok 9
Príslušenstvo hrobového miesta
1. Náhrobné pomníky a príslušenstvo hrobu sú majetkom nájomcu, ktorý ich vybudoval
na vlastné náklady. Povolenie na výstavbu hrobiek, náhrobných pomníkov a
príslušenstva hrobu vydáva prevádzkovateľ pohrebiska, na základe ţiadosti nájomcu
hrobového miesta. Výška poplatku za povolenie je v Prílohe č. 1.
2. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne je
prevádzkovateľ povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy

Článok 10
Evidencia pohrebiska
1. O uloţení rakiev s ľudskými pozostatkami a uloţení urien so spopolnenými ľudskými
pozostatkami vedie prevádzkovateľ evidenciu hrobových miest
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu hrobových miest na cintoríne s týmito
údajmi:

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom
mieste
b) dátum uloţenia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uloţili
do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou
d) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu , ak je nájomcom fyzická
osoba, názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len
“nájomná zmluva“) 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 osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu.“
3. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prevádzkovaní pohrebiska s týmito
údajmi:
a) o zákaze pochovania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) o zrušení pohrebiska
4. Evidencia hrobových miest a pohrebiska má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ
5. Ak dôjde k zrušeniu cintorína, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu mesta

Článok 11
Výkopové práce súvisiace s pochovaním
- výkopy sa realizujú tak, aby spĺňali zákonom stanovené poţiadavky
- pred uplynutím tlecej doby je moţné do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské
pozostatky ak je ich moţné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva utlačenej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter
- do hrobky je moţné uloţiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami
- rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
- nezotleté ľudské ostatky, ktoré sa nájdu v hrobe po tlecej dobe sa ponechajú v hrobe
a umiestnia sa do zeme pod úroveň pochovanej rakvy
- pri výkopových a exhumačných prácach je povinné pouţívanie ochranných
pracovných pomôcok /obuv, odev, rukavice, respirátory/ a čistiace a dezinfekčné
prostriedky
- po ukončení práce po výkope je povinné umývanie odkrytých častí tela pracovníkov,
ktorí robia výkopové práce a následná dezinfikácia prípravkom Septoderm

12
Ukladanie ľudských pozostatkov
1. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do zeme, ak dôleţitý všeobecný záujem
nevyţaduje iný druh pohrebu, na ktorý bol vydaný súhlas Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva

2. Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov na uloţenie rakvy s ľudskými
pozostatkami musí by najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2
m. Prehĺbený hrob musí mať hĺbku 2,2m. Dno musí leţať najmenej 0,5 m nad
hladinou podzemnej vody. Steny výkopov medzi hrobmi (hrobkami) musia byť
vzdialené od seba najmenej 70 cm. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi
musia byť najmenej 0,3 m. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uloţení do
hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m
3. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom prípadne po dvoch nad
sebou do kaţdého hrobu
4. Pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich moţné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m
5. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa ukladajú na cintorín v kamenných
obaloch alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov alebo hrobiek
6. Do hrobky je moţné uloţiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými
ostatkami. Rakva uloţená do hrobky a hrobka musí byť zabezpečená pred únikom
zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred
hlodavcami

Článok 13
Pochovávanie
1. Ak sa ľudské pozostatky neuloţili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
moţno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uloţené v chladiacom zariadení
musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 odst. 3
písm. h) zákona 131//2010 Z.z. o Pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená v trestnom
konaní, ľudské pozostatky moţno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom
predpise
2. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila
totoţnosť mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na
ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí
obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky
osoby, ktorej totoţnosť sa nezistila, nemoţno spopolniť

Článok 14
Tlecia doba
Tlecia doba na pohrebisku v Spišskom Podhradí pri pochovaní do zeme je 20 rokov.

Článok 15
Exhumácia
1. Ľudské ostatky je moţné exhumovať na príkaz sudcu, alebo prokurátora, alebo
ţiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu uţ neţije,
alebo na ţiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu
2. Ţiadosť na exhumáciu podľa odseku 1 ţiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska,
na ktorom sú ľudské ostatky uloţené a musí obsahovať :

3.
4.
5.
6.
7.

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 uloţené na inom pohrebisku
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej sluţby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska ţiadosti podľa odseku 2 nevyhovie, rozhodne o nej
súd.
Na rozhodnutie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu poţiadal.
Exhumácia pozostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený
prístup pre náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích hodín
Exhumácie vykonávajú len pracovníci správy pohrebiska.

Článok 16
Práce na pohrebisku, stavby
1. Súhlas na výstavbu hrobky (krypty) alebo rámu hrobu vydáva Správa cintorína na
základe ţiadosti nájomcu hrobového miesta a po zaplatení poplatku, pokiaľ to
dovoľujú priestorové rozmery
2. Stavba hrobky (krypty) alebo rámu musí byť ukončená do jedného roka, inak súhlas
na výstavbu zaniká a poplatok sa nevracia
3. Stavebné práce v priestoroch cintorína moţno vykonávať len so súhlasom Správy
cintorína
4. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave je povinný stavebník (kamenárska firma)
riadiť sa nariadeniami a usmerneniami Správy cintorína, predovšetkým ak ide o jej
miesto, tvár a rozmery
5. Stavebník musí dodrţať tieto zásady:
a) pochovávacia plocha pod povrchom hrobového miesta musí mať tieto
rozmery:
- pri hrobke (krypte) pre 1 osobu
95 cm x 225 cm, hĺbka 80 cm
- pri hrobke (krypte) pre 2 osoby
95 cm x 225 cm, hĺbka 160 cm
- pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov
90 cm x 220 cm, hĺbka 160 cm
- pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 10 rokov)
60 cm x 160 cm, hĺbka 120 cm
- pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 3 roky) najmenej
50 cm x 100 cm, hĺbka 120 cm
6. Po ukončení práce je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a vzniknutý odpad zneškodniť (zhodnotiť) v zariadení na to určenom v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. V prípade poškodenia susedných hrobov (ich rámov) je
povinný stavebník na svoje náklady spôsobené škody odstrániť
7. Pri stavebných prácach je prísne zakázané rozliať betón alebo skladovať akýkoľvek
materiál na cintorínskych chodníkoch
8. Bez písomného súhlasu Správy cintorína je zakázané osadzovať lavičky nájomcami
hrobových miest, vynáša z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby, kytice a pod.

9. Na prenajatých miestach môţu nájomníci a ich príbuzní vykonávať len jednoduché
práce potrebné pre estetické udrţiavanie hrobového miesta a jeho skrášľovanie
(výsadba a polievanie kvetín, čistenie hrobu a jeho okolia)
10. Výkopy, zemné a stavebné práce všetkého druhu môţu vykonávať len právnické
osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie s písomným súhlasom Správy
cintorína

Článok 17
Vstup na pohrebisko
1. Cintorín je verejnosti prístupný denne:
- v letnom období (od 16.4. do 15.10.)
d 07.00 hod. do 20.00 hod.
 v zimnom období (od 16.10. do 15.04.)
od 07.00 hod. do 18.00 hod.
 prevádzkovateľ cintorína môţe v období od 23.10. do 08.11. predĺţiť
čas vstupu najdlhšie do 20.00 hod.
2. Prevádzkovateľ môţe vstup na cintorín alebo ich časť dočasne zakázať alebo
obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase
vykonávania exhumácie alebo počas kalamitnej situácie (ak vplyvom
nepriaznivých meteorologických podmienok môţe byť ohrozený ţivot a zdravie
občanov)
3. Vodiť psov na cintorín je zakázané
4. Na cintoríne je zakázané poţívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, je zakázané
bicyklovanie, resp. iné športové aktivity.
5. Na cintoríne je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky mimo vyhradených
nádob a spaľovať lístie
8. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta
9. Motorovými vozidlami, bicyklami alebo inými dopravnými prostriedkami moţno na
cintorín vchádzať len s osobitným povolením prevádzkovateľa s výnimkou
nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
10. Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vstupe a výstupe cintorína umoţniť
prevádzkovateľovi kontrolu úloţných priestorov motorových vozidiel
11. Ja zakázané v priestoroch obradnej siene pouţívať mobilný telefón
12. Návštevníci cintorína sú povinní cintorín pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť!

Článok 18
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umoţniť prevádzkovateľovi pohrebnej sluţby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej sluţby podľa rozsahu dohodnutého s
obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných
obradov a pochovanie určeným prevádzkovateľom pohrebiska /§31 ods.7/. Prevádzkovateľ
pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za sluţby poskytované prevádzkovateľovi
pohrebnej sluţby na pohrebisku podľa platného cenníka za pohrebné a cintorínske sluţby,
ktorý vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska si uplatní úhradu nákladov za prípadné vzniknuté škody
spôsobené inou pohrebnou sluţbou počas výkonu sluţby na pohrebisku.

Náklady na výkop hrobu, zásyp hrobu a na vykonanie exhumácie uhradí ten kto o ne
poţiada podľa cenníka schváleného a vydaného Prešovským samosprávnym krajom.

Článok 19
Spôsob nakladania s odpadmi
Suché kytice, vence a ďalšie neţiadúce nečistoty sa odkladajú do dvoch kontajnérov
a 4 kusov BOBRY, ktoré pravidelne a podľa potreby odváţa na vyprázdnenie zmluvný
partner

Článok 20
Nájomné za hrobové miesto
Nájomné za hrobové miesto je uvedené v prílohe, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť
súčasť tohto prevádzkového poriadku pre pohrebiská.

Článok 21
Záverečné ustanovenia
1. Pre zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami platí zákon č.
131/2010 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a moţno
zaň uloţiť pokutu v blokovom i správnom konaní do 33,19 € .
3. Mesto Spišské Podhradie môţe za porušenie povinností podľa tohto VZN právnickou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie v zmysle § 13 ods. 8 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uloţiť pokutu do
6638,78 € .
4. Prevádzkovateľ je povinný tento prevádzkový poriadok s cenníkom sluţieb vyvesiť na
verejnosti prístupnom mieste na cintoríne.

Článok 22
Zrušovacie ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa
26.03.2015.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší
VZN Prevádzkový poriadok pre pohrebiska zo dňa 30.6.2011 v znení dodatku zo
dňa 14.12.2011.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bolo zverejnené na úradnej tabuli a
internetovej stránke mesta Spišské Podhradie dňa 10.03.2015.
4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta Spišské Podhradie dňa 30.03.2015.
5. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
schváleného všeobecného záväzného nariadenia.
V Spišskom Podhradí, 30.03.2015

MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta

