VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MARKUŠOVCE
č. 3/2016

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve podľa § 18 ods. 2 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území Obce Markušovce (ďalej len „prevádzkový
poriadok pohrebiská“)
Článok I.
Základné ustanovenie
1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska
na území Obce Markušovce.
2. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ich ostatkov alebo
spopolnených ľudských pozostatkov.
Článok II.
Rozsah platnosti
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje prevádzku na všetkých verejných
pohrebiskách v Markušovciach.
2. Pohrebiskami Obce Markušovce sú:
- cintorín, Podhradová ulica, par. č. KN-C 224 o výmere 15 821 m2
- cintorín, Oľšo, par. Č. KN-C 3530 o výmere 2 471m2
3. Týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska sa riadia všetky právnické osoby alebo
fyzické osoby oprávnené na podnikanie, poskytujúce cintorínske, pohrebné a iné služby,
užívatelia prenajatých miest a návštevníci.
Článok III.
Prevádzkovanie pohrebiska, Evidencia pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebísk je Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce,
IČO: 00329355, DIČ: 2020717765.
2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním, zasypanie hrobu a pochovávanie
b) vykonávanie exhumácie,
c) správu pohrebiska,
d) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
f) správa domu smútku, ak je na pohrebisku vybudované.
3. Činnosti uvedené pod
- písm. a), b) zabezpečuje pohrebná služba, ktorá má na to oprávnenie
- písm. c), d), e), f) zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska Obec Markušovce
Pohrebiská sú rozdelené na sekcie. Každé hrobové miesto má pridelené evidenčné číslo.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť:
A) evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
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1.Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
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 osoba,
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 alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
2.Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
odplatný prenájom hrobových miest,
udržiavanie zariadenia Domu smútku a sprístupňovanie ho pohrebným službám,
vymeranie hrobových miest pre výkop,
vydávanie súhlasu na stavebné úpravy hrobového miesta, výstavbu hrobky (krypty),
orámovanie hrobového miesta, osadenie náhrobných kameňov,
F) vstup na pohrebisko kamenárskym firmám,
G) zásobovanie pohrebiska vodou v období od 15. marca do 30. októbra (prevádzkovateľ
pohrebiska v závislosti od počasia môže toto obdobie skrátiť),
H) odvoz komunálneho odpadu,
I) prevádzkovanie pohrebiska v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
J) v prípade zistenia, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného
zdravotníctva SR,
K) písomné informovanie nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené a o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa,
súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
B)
C)
D)
E)

Článok IV.
Vstup na pohrebiská a dodržiavanie poriadku na pohrebiskách
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné:
- v letnom období (od 01. apríla do 31. septembra) od 6.00 hod. do 22.00 hod.
- v zimnom období ( od 01. októbra do 30. marca) od 7.00 hod. do 20.00 hod.
V období od 25. októbra do 06. novembra (Pamiatka zosnulých) od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Mimo prevádzkovej doby je vstup na pohrebisko bez povolenia prevádzkovateľa pohrebiska
zakázaný.
Starosta Obce Markušovce môže udeliť výnimku z pravidiel prevádzkovej doby pohrebiska.
2. Osoby mladšie ako 10 rokov môžu vstupovať na pohrebiska len v sprievode dospelej
osoby.
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3. Návštevníci pohrebísk a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní chovať sa
spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebiskách nie je dovolené robiť hluk,
výtržnosti, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, odkladať odpadky
a iné veci mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá, ničiť
náhrobné kamene, bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr.
farbou, popisovaním hanlivých nápisov, kresbami a pod.), ničiť príslušenstvo hrobov
a hrobiek ako aj zariadenia pohrebiska a konať akýmkoľvek spôsobom proti základným
princípom morálky a mravnosti. V celom objekte pohrebísk sa zakazuje jazda na
bicykli, na kolieskových korčuliach, kolobežke, skateborde a pod.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prístup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať,
napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak
nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebísk.
5. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebisko
vchádzať a zdržiavať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní voľný prístup k objektom na pohrebiskách v dobe
ich sprístupnenia verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebného sprievodu.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odstraňovať netrvanlivé ozdoby (napr. kytice,
vence), ak rušia po zvädnutí estetický vzhľad pohrebísk.
7. Sviečky a kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy v zmysle
platných právnych predpisov.
8. Cesty a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako komunikačné a nie
je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska umiestňovať lavičky alebo odkladacie a úschovné
priestory v okolí hrobov.
9. Užívanie domu smútku:
a) obradná miestnosť slúži výhradne na smútočné obrady a rozlúčky so zosnulými,
b) truhly so zosnulými sa ukladajú do chladiacich boxov, ukladanie zosnulých mimo
chladiacich boxov je zakázané.

1.

2.
3.
4.

5.

Článok V.
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
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,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške 1,5 m.
Na dvjhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).
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 stanovenej tlecej doby zotleté,
tlecia doba sa mu 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.
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6. 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.
7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora,
na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi
pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a 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,
c) Nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské
ostatky uložené na inom pohrebisku,
d) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej
súd.
10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje zákon č. 130/2005 Z. z.
§ 6 ods. 2 písm. e)
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

1.
2.
3.
4.

Článok VI.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak,
aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
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, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14
dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.

Článok VII.
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Článok VIII.
Spôsob nakladania s odpadmi
1. V areáli cintorína je umiestnený veľkoobjemový kontajner na likvidáciu tuhého odpadu
(vence, kytice a pod.), s výnimkou stavebného odpadu.
2. Za odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá
prevádzkovateľ pohrebiska.
3. Spaľovať odpad na pohrebisku je zakázané.
Článok IX.
Prenájom hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
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2. 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 sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu,
o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miest osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Článok X.
Starostlivosť o prenajaté miesto
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave.
Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov
a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité
hroby.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto,
vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo je
nebezpečenstvo z omeškania, urobí potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto nesmie ísť na úkor vzhľadu okolitých hrobov
a poriadku na pohrebisku vo všeobecnosti.
Článok XI.
Prechod práv k nájmu
1. V prípade uloženia zomrelého do existujúceho hrobu, preukáže nájomca nájom
nájomnou zmluvou hrobového miesta, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. Pri
úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dediči. Ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
2. Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
Článok XII.
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že 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) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
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4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v odseku
3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu 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 živnosť, odovzdá obci, po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje 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, 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 odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva
hrobu.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Článok XIII.
Zrušenie pohrebiska
Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len
z dôvodov uvedených v §20 ods. 1 zákona 131/2010 o pohrebníctve alebo z dôvodu
verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy, verejný
záujem musí byť riadne odôvodnený.
Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové
miesto na inom pohrebisku.
Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na:
a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,
b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky,
sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu
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pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa
môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.
7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
Článok XIV.
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné na vedenie evidencie pohrebiska,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Článok XV.
Povinnosti návštevníka pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Článok XVI.
Stavby a práce na pohrebisku
Na prenajatých miestach môžu nájomníci a ich príbuzní vykonávať len jednoduché
práce potrebné pre estetické udržiavanie hrobového miesta a jeho skrášľovanie (výsadba
a polievanie kvetín, čistenie hrobu a jeho okolia).
Výkopy, zemné práce a stavebné práce všetkého druhu môžu vykonávať len právnické
osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska a po zaplatení príslušného poplatku v zmysle cenníka za
cintorínske služby, ktorý tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
Pri realizovaní stavby alebo inej úpravy už jestvujúcej stavby musí sa stavebník riadiť
pripomienkami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu
alebo druh použitého materiálu a vzťah k okolitým hrobovým miestam.
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál a zeminu. Stavebník zodpovedá za škody
spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné
náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska.
Prebytočnú zeminu je možné umiestňovať len na miesto určené prevádzkovateľom
pohrebiska.
Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby, vynášať časti náhrobkov.
Stromy a kry možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska ich môže odstrániť, ak
narušujú prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta.
Za škody spôsobené na hroboch a zariadení cintorínov následkom pracovnej činnosti
zodpovedá ten, kto túto pracovnú činnosť vykonáva.
Pri vyhotovovaní stavby alebo pri je úprave musí nájomca dodržiavať zásady
prevádzkovateľa pohrebiska.
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10. Rozmery a práce na náhrobku určuje a povoľuje správa cintorína.

Článok XVII.
Kolumbárium
1. Rozmery nápisnej dosky kolumbária sú nasledovné:
Hrubka nápisnej dosky cca 2 cm.
Rozmery prvej a poslednej nápisnej dosky v rade – výška 44 cm a šírka 45 cm.
Ostatné nápisné dosky na kolumbáriu sú v rozmeroch - výška 44 cm a šírka 48 cm.
Číslovanie urnových miest je z ľava do prava.
2. Zmluva na urnové miesto sa uzatvorí až po predložení dokladu o spopolnení.
Článok XVIII.
Osobitné ustanovenia
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebisku zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý
sa postará o to, aby tento prevádzkový poriadok bol umiestnený (vyvesený) na verejne
prístupom a vhodnom mieste.
2. Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok
upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Článok XIX.
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska
vykonávajú poverení pracovníci Obecného úradu v Markušovciach.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Článok XX.
Cenník cintorínskych poplatkov v obci Markušovce
Prenájom hrobového miesta na prvých desať rokov, bez ohľadu na vek zomrelého, za
jedno hrobové miesto, vrátane urnového miesta
10,- €
Obnova už prenajatého miesta po uplynutí predchádzajúceho nájmu na ďalších 10
rokov, bez ohľadu na vek zomrelého, za jedno hrobové miesto, vrátane urnového
miesta
10,- €
Paušálny poplatok za priestory Domu smútku (pohreby)
50,- €
Občiansky pohreb
20,- €
Vstup kamenárskych firiem na pohrebisko
2,- €/deň
Poplatok za orámovanie hrobu
13,- €
Poplatok za orámovanie dvojhrobu
20,- €
Poplatok za orámovanie trojhrobu
27,- €
Zariadenie hrobky (krypty) – jedno hrobové miesto
35,- €
Hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodností obce, budú od cintorínskeho
poplatku oslobodené.

Článok XXI.
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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2. Obec uloží pokutu za správne delikty do výšky 6 638 €, ak sa správneho deliktu dopustí
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení § 27b.

1.

2.

3.
4.
5.

Článok XXII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie – Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený
Obecným zastupiteľstvom Obce Markušovce dňa 27. 10. 2016, uznesením č.
171/2016.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť všeobecne
záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3 zo dňa 21. 11. 2006 Prevádzkový poriadok
pohrebiska.
Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov, zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Obce
Markušovce od 05. 10. 2016 do 21. 10. 2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

V Markušovciach dňa 02. 11. 2016

Marek Virág
starosta obce

Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 19.11.2016.
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