PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE CHTELNICA
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Chtelnica určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré
treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve, zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z.
a 355/2007 Z.z. o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pri práci, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 2
Základné ustanovenie
Pohrebiskom sa rozumie miesto, určené na pochovanie ľudských pozostatkov, ľudských
ostatkov alebo spopolnených ľudských pozostatkov a ostatkov do hrobu alebo hrobky. Pochovanie sa
neuskutočňuje prostredníctvom zamestnancov Obecného úradu v Chtelnici, ale prostredníctvom
pohrebných služieb, ktoré zabezpečia a platia pozostalí, prípadne obec. Súčasťou pohrebiska je miestny
Dom smútku, v ktorom je chladiace zariadenie s kapacitou pre 1 rakvu. Správu pohrebiska vykonáva
Obec Chtelnica, ktorá zabezpečuje požiadavky občanov.
Čl. 3
Rozsah služieb, poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledujúce služby:
a/ vykopanie hrobu a zasypanie
a/ správu a údržbu pohrebiska
b/ správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku, vrátane prístupovej komunikácie
c/ vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku
d/ povoľuje vstup na pohrebisko kamenárskym firmám
e/ udržiava zariadenie Domu smútku a sprístupňuje ho pohrebným službám a pozostalým
pred pohrebným obradom a tiež k ukladaniu ľudských pozostatkov do hrobu
f/ vedie evidencie, súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska
g/ zabezpečuje likvidáciu odpadu.
Čl. 4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb, vykonávajúcich činnosti,
potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Prevádzkovateľ je, prostredníctvom pracovne alebo zmluvne oprávnenej osoby, povinný:
1. 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
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom

konaní.
2. viesť záznam o pochovaní mŕtveho, ak došlo k úmrtiu na nebezpečné (infekčné) ochorenie
a o uložení ľudských pozostatkov do hrobu, resp. hrobky
3. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska a:
- viesť evidenciu hrobových miest a poskytovať informácie o voľných hrobových miestach;
za tým účelom je zodpovedná osoba povinná a oprávnená zisťovať všetky potrebné údaje
- viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska
- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch, umožniť účasť
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
- písomne informovať nájomcu o právnych a vecných skutočnostiach, ovplyvňujúcich obsah a
trvanie zmluvných nájomných vzťahov
- zriaďovať miesta na hroby, hrobky a urnové miesta
- číselne označiť hrobové miesta
Čl. 5
Podmienky pre zriaďovateľa hrobového miesta
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prenajať miesto pre hrob na dobu neurčitú na základe
písomnej nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva nesmie byť vypovedaná pred uplynutím tlecej doby,
čo je najmenej 10 rokov.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný mať plán pohrebiska, viesť evidenciu všetkých voľných,
ako aj prenajatých miest a umožniť občanovi nahliadnuť do plánu cintorína.
Hrobové miesta prevádzkovateľ zriaďuje a pripravuje k prenájmu tak, aby tvorili ucelené rady,
oddiely alebo skupinky hrobov rovnakého charakteru a rozmerov.
3. V prípade smrti nájomcu miesta prechádza právo zo zmluvy na jedného z dedičov, ktorý sa prihlásil
ako prvý.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
- zistiť u nájomcu údaje požadované zákonom pre vedenie evidencie, súvisiace s prevádzkovaním
cintorína (§ 21 zák.)
- odovzdať nájomcovi hrobového miesta (ďalej len nájomca) k užívaniu číslom označené hrobové
miesto a oboznámiť ho s jeho určením tak v teréne ako aj na orientačnom pláne cintorína
- umožniť nájomcovi užívanie hrobového miesta, zariadenia alebo hrobky za podmienok
stanovených v tomto prevádzkovom poriadku a v zákone
- umožniť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zariadeniu cintorína, zdržať sa akýchkoľvek
zásahov do hrobového miesta alebo hrobového zariadenia s výnimkou prípadov, kedy je to
nevyhnutne potrebné, napr. v dôsledku pochovávania do susedného hrobu alebo hrobky,
kamenárskych prác alebo úprav cintorína, prípadne pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy,
v týchto prípadoch je obmedzenie prístupu možné na nevyhnutne potrebný čas.
Čl. 6
Podmienky a spôsob uloženia ľudských pozostatkov
a spopolnených ľudských pozostatkov, exhumácia
1. Rakvu s ľudskými pozostatkami môže do hrobov ukladať len osoba poverená prevádzkovateľom a
iná osoba len so súhlasom prevádzkovateľa. To isté platí aj o vykonávaní prác, spojených
so zaisťovaním exhumácií. Pohrebná služba pred vstupom na pohrebisko je povinná ohlásiť sa
prevádzkovateľovi pohrebiska.
2. Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov na uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami
musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 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 minimálne 1,2 m.
3. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom, prípadne po dvoch nad sebou
do každého hrobu.
4. 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 poslednou rakvou bude najmenej 1 m.
5. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa prikladajú k pomníkom v kamenných obaloch,
alebo sa ukladajú do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
6. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť
do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.
7. Spopolnené ľudské ostatky je možné uložiť na pohrebisku, alebo urnu s popolom odobrať len
so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
8. Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ostatkov je prevádzkovateľ pohrebiska povinný a
oprávnený zisťovať u občanov, prípadne u pohrebnej služby všetky potrebné údaje v súlade
so zákonom. Objednávateľ pohrebu alebo pohrebná služba sú povinní tieto údaje poskytnúť.
9. Priamu manipuláciu s ľudskými ostatkami, uloženými v hrobkách, môže prevádzkovateľ cintorína
vykonávať len so súhlasom orgánu verejného zdravotníctva.
10. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
11. Ak sa pri kopaní hrobu i napriek uplynutiu tlecej doby nájdu ľudské pozostatky, v rohu sa vyhĺbi
jama, kde sa uložia a zahrnú. Ak sa nájdu i zvyšky oblečenia, vykope sa nový hrob.
12. Pri budovaní nových hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu musia byť dodržané rozmery:
- jednohrob /hrobka/ dospelého
110 x 245 cm
- dvojhrob /hrobka/ dospelých
210 x 245 cm
- trojhrob /hrobku/ dospelých
310 x 245 cm
- detský hrob
70 x 160 cm
- urnový hrob
50 x 50 cm
13. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných
rámov, pokiaľ spracovaný projekt nehovorí inak.
14. Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo žiadosť
obstarávateľa pohrebu. Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiada. Žiadosť o exhumáciu
žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí
obsahovať:
a) Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, 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 uložené
na inom pohrebisku
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
Čl. 7
Vznik a zánik práva užívania hrobového miesta
1. Pochováva sa do hrobov, hrobiek a na urnové miesta. Právo užívať hrobové miesto vzniká
uzavretím písomnej nájomnej zmluvy, uzavretej medzi prevádzkovateľom pohrebiska a záujemcom
o hrobové miesto na dobu neurčitú.
2. Dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy vzniká prevádzkovateľovi pohrebiska právo na nájomné a
nájomcovi povinnosť platiť nájomné za cenu uvedenú v platnom Všeobecnom záväznom nariadení
3. K zániku práva nájmu zriadeného písomnou zmluvou môže dôjsť písomnou výpoveďou nájomcu
alebo jeho dediča a len po uplynutí tlecej doby.

4. Po uplynutí tlecej doby je prevádzkovateľ oprávnený vypovedať zmluvu iba v prípade ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na dlhšiu dobu
pre prekážku zákazu pochovávania, alebo sa pohrebisko ruší (§ 23 a 26 zákona 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve)
- nájomca ani po písomnom upozornení nezaplatil nájomné za používanie hrobového miesta.
5. Výpoveď môže byť daná iba po vykonanom písomnom upozornení a v časovej postupnosti podľa
§ 25 zákona č. 470/2005 Z.z. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvy vypovie ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov, uvedených v odseku 5 písm. a)
a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady zabezpečiť
preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, uvedeného v bode 5 písm. c),
je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú má
zaplatené nájomné. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku. Ak je nájomca 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,
príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. c)
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota plynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že
ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
9.Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.
Čl. 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) poskytnúť prevádzkovateľovi alebo správcovi pohrebiska všetky potrebné údaje v súlade
s § 21 zákona 470 Z.z. a oznamovať všetky zmeny týchto údajov
b) platiť riadne a včas nájomné za prenajaté hrobové miesto a úhradu za služby s tým spojené;
výšku týchto poplatkov stanovuje obecné zastupiteľstvo v súlade s platnými predpismi.
Podmienky prechodu nájmu, následky neuzatvorenia nájomnej zmluvy a podmienky zániku
nájmu ustanovuje Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z z..
c) realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného povolenia
prevádzkovateľa pohrebiska v rozsahu podmienok v ňom uvedených a za týmto účelom
písomne požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vydanie súhlasu k úprave hrobového
miesta a na vykonanie stavebnej úpravy hrobového miesta ešte pred ich uskutočnením
(žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta je prílohou prevádzkového poriadku
pohrebiska obce Chtelnica). Nnájomca hrobového miesta je povinný prevádzkovateľovi
pohrebiska nahlásiť skončenie predmetných prác do 24 hodín. Za stavebnú úpravu sa
považuje vybudovanie, oprava alebo obklad obruby, osadenie, oprava alebo výmena
pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j. platne) hrobového miesta,
vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky.
Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných
návštevníkov a okolité hrobové miesta. V prípade zriadenia hrobky odovzdať

d)
e)

f)

g)

h)
i)

prevádzkovateľovi cintorína k odsúhlaseniu stavebno-realizačnú dokumentáciu a riadiť sa
pokynmi správcu cintorína pri realizácii stavby hrobky, ako aj po jej prevzatí k trvalému
užívaniu
zvyšky kameňa a ostatných materiálov pri budovaní náhrobných kameňov je každý povinný
na vlastné náklady vyviezť z pohrebiska
po ukončení akýchkoľvek stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať
okolie hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 3 pracovných dní. Ak sa
tak nestane prevádzkovateľ cintorína dá okolie do pôvodného stavu a práce, ktoré boli
potrebné vykonať, budú fakturované nájomcovi hrobového miesta.
nevykonávať žiadne úpravy okolia hrobu (betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani
vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa. Nájomca hrobového miesta vykonáva údržbu prenajatého hrobového
miesta a hrobového zariadenia na vlastné náklady.
najneskoršie do 3 mesiacov od pochovania zaistiť úpravu plochy hrobového miesta a
priebežne zaisťovať údržbu hrobového miesta a hrobového zariadenia na vlastné náklady
tak, aby ich stav nebránil užívaniu iných hrobových miest
v prípade, že je narušená stabilita hrobového zariadenia, zaistiť na vlastné náklady ich
opravu
rešpektovať číselné označenie hrobového miesta prevedené správcom cintorína

2. Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté hrobové miesto do prenájmu tretej osobe.
Čl. 9
Platba za hrobové miesto
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2011 o verejných dávkach za prenajatie
miesta posledného odpočinku na cintoríne je stanovený poplatok na dobu 10 rokov za:
- jednohrob
6,- €
- dvojhrob
20,- €
- trojhrob
30,- €
- štvrorhrob
40,- €
Čl. 10
Všeobecné podmienky pre návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebísk sú povinní zdržať sa takého jednania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zomrelých, alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, najmä chovať sa hlučne, používať
prenosné nosiče zvuku, požívať alkoholické nápoje, omamné psychotropné látky, odhadzovať
odpadky mimo nádob k tomu určených, poškodzovať hrobové zariadenia a výzdobu cudzích hrobov
a používať priestory cintorína a ich vybavenia k iným účelom, než k akým sú určené.
2. Na pohrebisku je zakázaný prístup podnapitým osobám, osobám so psami, mačkami a inými
zvieratami.
3. Na pohrebisku je zakázané chodiť na bicykloch, detských trojkolkách, skateboardoch a
kolieskových korčuliach.
4. Vozidlá, s výnimkou invalidných vozíkov, môžu na pohrebiská vchádzať a zdržiavať sa len
so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a pri splnení stanovených podmienok.
5. Deťom do 8 rokov je povolený vstup do areálu pohrebiska len v sprievode dospelej osoby.
6. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy, do uličiek a na miesta okolo hrobov
nie je povolené.
7. Lampáše a sviečky je možné zasvietiť na jednotlivých plochách len vtedy, pokiaľ sú vhodným

spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ
pohrebiska používanie otvoreného ohňa obmedziť alebo zakázať.
8. Odpadky a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.
9. Návštevníci ani nájomcovia hrobových miest nemajú oprávnenie vykonávať akékoľvek zásahy do
Zelene, vysadenej prevádzkovateľom pohrebiska. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nemôžu
vykonávať akúkoľvek výsadbu drevín v areáli pohrebiska.
10. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
11. Usporiadanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom jeho
prevádzkovateľa.
12. Na pohrebisku je povolené vykonávať akékoľvek práce len v takom rozsahu a takým spôsobom,
ktorý ustanovuje tento poriadok. Vykonávanie opráv a úprav hrobových zariadení a kamenárskych
prác je potrebné pred zahájením oznámiť správcovi pohrebiska.
13. Dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku vykonáva pracovník prevádzkovateľa, správca.
14. Na pohrebisku nie je obmedzená doba návštevnosti.
15. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky.
Čl. 11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovanie
1. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín
od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho
pochovať ihneď.
2. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho
do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území došlo
k úmrtiu, alebo sa našli ľudské pozostatky.
3. V záujme ochrany zdravia osôb sa stanovuje uložiť ľudské pozostatky nakazenej osoby nebezpečnou
chorobou do vzduchotesnej a konečnej rakvy.
Čl. 12
Tlecia doba
Ľudské ostatky musia byť uložené v zemi najmenej 10 rokov (tlecia doba). Ak sa zistí, že ľudské
ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži.
Čl. 13
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner, určený na odkladanie odpadu (staré kytice,
vence), ktorého odvoz z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ podľa potreby.
2. V prípade vykonávania stavebných a búracích prác správca pohrebiska zabezpečí za odplatu
zapožičanie kontajnera na stavebný odpad, prenajímateľ hrobového miesta si odvoz odpadu
zabezpečí sám, alebo prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje opravu hrobu. Poplatok za stavebný
odpad zaplatí do pokladne obecného úradu.
Čl. 14
Dom smútku ako súčasť pohrebiska
1. Dom smútku je súčasťou pohrebiska a je umiestnený v jeho areáli. Stavebne je rozčlenený na tieto
užívateľské priestory:
- obradná sieň s chladiacim zariadením

- prevádzková miestnosť .
2. Dekontaminácia pracovných pomôcok a prostredia sa vykonáva:
- mechanickou očistou
- dezinfekciou. Pri dezinfekcii je potrebné dodržať správnu koncentráciu dezinfekčného
prostriedku. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.
Pri dezinfekcii povrchov sa zachováva dvojetapový postup - najskôr mechanická očista a potom
vlastná dezinfekcia. Prvú a druhú etapu možno spojiť za použitia vhodnej kombinácie
dezinfekčných a saponátových prostriedkov. Aj pri jednoetapovom postupe je vhodné vopred
odstrániť hrubé nečistoty. Je potrebné dodržať predpísanú dobu pôsobenia dezinfekčného
prostriedku. Upratovanie v priestoroch Domu smútku sa vykonáva po každom pohrebnom akte.
Ako čistiace a dezinfekčné prostriedky sa používajú napr. Savo Prim, Domestos, Jar, Chloramín a
pod..
3. Preventívne opatrenia:
- personál je upozornený na dodržiavanie zásad osobnej hygieny
- personál má k dispozícii potrebné osobné ochranné pomôcky /rukavice/ vrátane vhodného
pracovného odevu
- dodržiavajú sa postupy pre prácu s čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami podľa doporučení
výrobcu; ochrana pred možným kontaktom používaného dezinfekčného prostriedku s pokožkou je
zabezpečená používaním ochranných rukavíc, na dezinfekciu rúk sa používa napr. Sataderm,
Detol...
- dom smútku je tiež vybavený lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa
požiadaviek platnej normy
Čl. 15
Priestupky
1. Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa dopustí ten, kto:
a) vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku bez písomného súhlasu nájomcu
a prevádzkovateľa
b) zostatky materiálu, pochádzajúcich z kamenárskych a iných drobných stavebných prác
nevyvezie z pohrebiska na vlastné náklady
c) vykonáva demontáž, odstraňovanie pomníkov a epitafných dosiek alebo ich súčastí
bez vedomia prevádzkovateľa
d) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádza na pohrebisku stromy, kríky, umiestňuje
lavičky a vykonáva podobné úpravy
e) vodí do areálu pohrebiska psa
f) na pohrebisku sa nespráva spôsobom, zodpovedajúcim piete miesta, robí hluk, rozhadzuje
odpadky, rozsvecuje sviečky a kahance inde, než na hrobovom alebo na tento účel
prevádzkovateľom vyhradenom mieste, fajčí, požíva alkoholické nápoje a omamné látky,
poškodzuje pomníky, zariadenia, objekty a zeleň
g) evidentne zanedbáva povinnosť, súvisiacu s údržbou hrobového miesta.
2. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do výšky 663,- Eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá Obec Chtelnica. Výnos
z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Čl. 16
Záverečné ustanovenia
1.

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Chtelnica bol schválený na Zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Chtelnici č. 4/2016 dňa 28.09.2016 Uznesením č. 18/2016 bod 4.

2. Týmto Prevádzkovým poriadok pohrebiska Obce Chtelnica sa ruší Prevádzkový poriadok
pohrebiska Obce Chtelnica, ktorý bol schválený OZ v Chtelnici č.3/2011 dňa 22.06.2011 Uznesením
č.3/2011 bod 3.
3. Návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Chtelnica bol vyvesený dňa 30. augusta 2016.
Schválený Prevádzkový poriadok bol vyvesený dňa 28.septembra 2016 a nadobúda účinnosť dňa
28. septembra 2016.

V Chtelnici, 30.8.2016

Ing. Peter Radošinský
starosta obce

PRÍLOHA č.1

ŽIADOSŤ O SÚHLAS K ÚPRAVE HROBOVÉHO MIESTA
ÚDAJE O NÁJOMCOVI HROBOVÉHO MIESTA:
Titul: .............. Meno: ....................................... Priezvisko: .......................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Telefón, alebo iný kontakt: ..........................................................................................................
ÚDAJE O HROBOVOM MIESTE:
Číslo hrobového miesta: ..........................
Vonkajšie rozmery hrobového miesta:

jednohrob
110 x 245

dvojhrob
210 x 245

trojhrob
310 x 245

detský hrob
70x160
ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI ÚPRAV HROBOVÉHO MIESTA:
Názov firmy: ................................................................................................................................
Sídlo firmy: ..................................................................................................................................
Telefonický kontakt: ....................................................................................................................
ROZSAH A SPÔSOB ÚPRAVY: .............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
PRÍLOHY:
Situačný nákres hrobového miesta (môže byť zakreslený na zadnej strane tejto žiadosti)
Nájomca sa týmto zaväzuje, že pri úpravách hrobového miesta dodrží stanovené vonkajšie
rozmery, po ukončení prác upraví a vyčistí okolie hrobu.
Za nedodržanie horeuvedených podmienok môže byť nájomcovi uložená pokuta vo výške
663,- € schválená v prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Dátum: .........................................

Podpis: ......................................

Súhlas Obecného úradu s navrhovanými úpravami:
Dátum: .........................................

Pečiatka a podpis: ........................................

