Všeobecne záväzné nariadenie obce Tvrdomestice
č.4/2011
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska.
Obecné zastupiteľstvo obce Tvrdomestice na základe par. 4 ods. 3 písm. p/, par. 6 a par. 11
ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje prevádzkový poriadok v dome smútku a na
miestnom pohrebisku obce Tvrdomestice. Prevádzkovateľom domu smútku a miestneho
pohrebiska je obec Tvrdomestice.
§2
Správa domu smútku
1.Prevádzkovateľ zabezpečuje správu domu smútku a poskytuje v dome smútku priestor
a chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov.
2.Smútočné obrady pred domom smútku si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
3.Poplatok za poskytnutie priestoru a chladiaceho zariadenia v dome smútku sa stanovuje na
15 € .
§3
Správa cintorína
Prevádzkovateľ zabezpečuje: -správu a údržbu cintorína
-správu a údržbu komunikácie a zelene na cintoríne
-vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkou cintorína
-zber a odvoz odpadu z cintorína
§4
Hrobové miesta
1.Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej
zmluvy na užívanie hrobového miesta.

2.Prevádzkovateľ s obstarávateľom pohrebu uzavrie zmluvu o nájme a užívaní hrobového
miesta. Zmluvu o nájme hrobového miesta môže občan s prevádzkovateľom uzavrieť aj počas
života.
3.V nájomnej zmluve prevádzkovateľ určí hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade
s plánom miest na pochovávanie.
4.Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov minimálne na
10 rokov. Predĺženie zmluvy je možné vždy na ďalších 10 rokov.
5.Za hrobové miesto platí nájomca prevádzkovateľovi nájomné.
a / pri uložení ľudských pozostatkov občanov s trvalým pobytom v obci Tvrdomestice
v nasledovnej výške:
-jednohrob
-dvojhrob
-trojhrob

10 € na 10 rokov
20 € na 10 rokov
30 € na 10 rokov

b / ostatní občania platia poplatok vo výške trojnásobku sadzby podľa písmena a.
§5
Povinnosti prevádzkovateľa cintorína a domu smútku
Prevádzkovateľ je povinný:
-dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku
-zabezpečiť dezinfekciu chladiaceho zariadenia a vykonať dezinfekciu po každom uložení
ľudských pozostatkov
-vykonať upratanie priestoru v dome smútku pred a po každom smútočnom obrade
-zabezpečiť údržbu domu smútku a udržiavať cintorín v zodpovedajúcom stave
-zabezpečiť zjazdnosť komunikácie pred domom smútku a cintorínom
-dohliadať na ukladanie odpadu do zbernej nádoby
-viesť evidenciu hrobových miest v rozsahu zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
§6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta a návštevníkov cintorína
1.Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
2.Ukladať odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby na to určenej.
3.Platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta.
4.Návštevníkom cintorína sa zakazuje:
-vysádzať stromy a dreviny, ktoré svojou veľkosťou presiahnu veľkosť hrobového miesta
bez písomného súhlasu
-vjazd motorovými vozidlami na cintorín, okrem vozidiel, ktoré privážajú materiál na
výstavbu pomníkov
-fajčiť v areáli cintorína
-vodiť psov do areálu cintorína
-neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta

-osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby vykonávať bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa akékoľvek stavby a stavebné úpravy na cintoríne
-dbať o poriadok a čistotu a starostlivo zaobchádzať zo zariadeniami, ktoré slúžia verejnému
záujmu.
§7
Spôsob a pravidla užívania hrobového miesta
1.Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy medzi
prevádzkovateľom a nájomcom na dobu určitú a zaplatením poplatku.
2.Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy má dedič, ktorý sa
prihlási písomne ako prvý.
3.Prevádzkovateľ cintorína nájomnú zmluvu vypovie, ak :
-závažné okolnosti na cintoríne neumožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
-cintorín sa ruší.
4.Mimo hrobového miesta je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek
stavebné úpravy /betónovať, klásť dlažby, alebo vysádzať rastliny/.
5.Ak nájomca ani po výzve neodstráni nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto
v stanovenej lehote, prevádzkovateľ nedostatky zdokumentuje a odstráni na náklady
nájomcu.
6.Pokiaľ nie je známa adresa nájomcu hrobového miesta, nájomca stráca nárok na opätovné
predĺženie zmluvy na ďalších 10 rokov.
§8
Záverečné ustanovenie
1.Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Tvrdomestice na svojom zasadnutí dňa
30.09.2011 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.
2.Ostatné situácie, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení sa riadia podľa zákona č.470/2005
o pohrebníctve.
Vyvesené dňa: .........................

Zvesené dňa: ............................

Jozef Beňo
starosta obce
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