Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2015, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Štrba
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v zmysle ustanovenie § 6 ods.1 a ods. 2 zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 18 ods. 2 zákona
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce, ktroým
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Štrba.
Článok 1
Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Štrba tvorí prílohu tohto VZN.
Článok 2
Prevádzkový poriadok pohrebiska bude uložený na:
- Obecnom úrade v Štrbe
- vyvesený na prístupnom mieste na pohrebisku t.j. na cintoríne v Štrbe
Článok 3
1 )Návrh VZN č. 9/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba na
pripomienkovanie dňa 15.05.2015 a zvesený dňa 30.05.2015.
2 )Obecné zastupiteľstvo v Štrbe sa uznieslo na tomto VZN dňa 1.6.2015 uznesením č.
57/2015. 3 )VZN č. 9/2015 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.
4 )VZN č. 9/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Štrba dňa
3.06.2015
a zvesené dňa 19.06.2015.

Michal Sýkora
starosta obce

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Štrba

Prevádzkový poriadok je vydaný v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.
pohrebníctve.
Článok 1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Štrba (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov, povinnosti
prevádzkovateľa pohrebnej služby pohrebiska a cenník služieb.
Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Pohrebisko prevádzkuje Obec Štrba.
2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
IČO: 00326615
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou
- pochovávanie
- vykonávanie exhumácie
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
- správu pohrebiska
- správa domu smútku
- údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním budú vykonávať zamestnanci pohrebných služieb
podľa výberu pozostalých. Ak sa rozhodne pozostalá rodina uskutočniť výkopové práce sama,
požiada prevádzkovateľa o vytýčenie hrobového miesta a je povinná rešpektovať podmienky,
ktoré jej určí oprávnená osoba.
Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku:
- chladiace zariadenie – katafalk na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
- chladiace zariadenie (pre tri telá) na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
- obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom
pohrebu)

Prevádzkovateľ zabezpečuje:
- správu domu smútku a chladiacich zariadení
- prevzatie ľudských ostatkov

Článok 4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) Na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcom
zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta.
b) Odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej.
c) Platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta.
d) Písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.
Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
a) Vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa.
b) Umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.
c) Vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami bez súhlasu prevádzkovateľa.
d) Vodiť psov na pohrebisko.
e) Bicyklovať sa na pohrebisku.
f) Robiť hluk na pohrebisku.
g) Neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) Správať sa na pohrebisku spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta.
b) Dbať o poriadok a čistotu pohrebiska.
Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) Vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami bez súhlasu prevádzkovateľa.
b) Vodiť psov na pohrebisko.
c) Bicyklovať sa na pohrebisku.
d) Robiť hluk na pohrebisku.
e) Neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

Článok 6
Prístup verejnosti na pohrebisko
Vstup verejnosti na pohrebisko:
V termíne od 01.04. do 15.11. denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.
od 16.11. do31.03. denne od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
2. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
3. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska v urne.
Článok 8
Dĺžka tlecej doby
Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá so
zreteľom na zloženie pôdy trvá 30 rokov.
Článok 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ vedie:
- evidenciu hrobových miest v informačnom systéme v digitálnej forme. Obsahuje
tieto údaje:
a) číslo hrobového miesta, sektor
b) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené
c) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia
d) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu bol nakazený nebezpečnou chorobou
e) dátum uloženia ľudských pozostatkov do hrobu
f) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu nájomcu
g) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
h) údaj o vypovedaní zmluvy
- grafickú evidenciu hrobových miest, tá obsahuje:
a) grafický náčrt celého pohrebiska rozčlenený na 6 sektorov
b) nákres všetkých stavieb – hrobov a krížov s vyznačením hrobového miesta
c) nákres kríkov a stromovej zelene
- evidenciu prevádzkovania pohrebiska, tá obsahuje:

a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) údaje o zrušení pohrebiska
c) údaje o chránených hroboch
Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku sú umiestnené 1100 litrové kontajnery, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby. Návštevníci sú oprávnení do kontajnerov
vyhadzovať zvyšky kvetinovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od
sviečok a poškodené ozdobné predmety, pričom sú povinní dodržiavať podmienky
separovaného zberu na území obce.
Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú výkopové a drobné stavebné práce na pohrebisku sú
povinní nahlásiť začiatok a ukončenie prác prevádzkovateľovi (správcovi cintorína).
Pri výkopových prácach poskytovateľ zabezpečí okolité hroby od znečistenia zeminou.
Po ukončení stavebných prác je poskytovateľ povinný na vlastné náklady upratať prebytočný
materiál a zeminu z pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný do troch dní po ukončení pohrebu upratať
prebytočnú zeminu z pohrebiska na vlastné náklady.
Článok 12
Užívanie hrobového miesta
1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov.
2. Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej
zmluvy na užívanie hrobového miesta.
3. Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu ako nájomcom spísať zmluvu
o nájme hrobového miesta na dobu neurčitú. Zmluva nesmie byť vypovedaná skôr, ako
po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
4. Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí nájomné a úhradu za služby
(správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene na pohrebisku, zber
a odvoz odpadu, dodávka vody).
5. Splatnosť prvého nájomného pri existujúcich hroboch je do 1.1.2017.
Článok 13
Uskutočňovanie drobných stavieb
Na zriaďovanie hrobov, urnových hrobov alebo na úpravu už jestvujúcich hrobov na
pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

Pri vyhotovení stavby musí stavebník dodržať pokyny prevádzkovateľa, najmä pokiaľ ide
o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu.
Pre drobnú stavbu sa určujú nasledovné rozmery:
a) výška obruby nad zemou maximálne 50 cm
b) vonkajšia dĺžka obruby maximálne 265 cm
c) vonkajšia šírka obruby: - pre jeden hrob 125 cm
- pre dvojhrob 240 cm
d) šírka chodníka medzi hrobmi 55 cm
Tieto rozmery hrobov platia v sekcii A, B, E,F,G.
V dolnej časti cintorína sekcii H sa pochováva do jednohrobov. V tejto sekcii miesto hrobu
nad úrovňou terénu nebude ohraničené rámom ani iným spôsobom. Plocha na pochovávanie
je zatrávnená. Na mieste hrobu sa osadí náhrobný kameň s maximálnymi rozmermi 1 x 1 m
a hrúbkou do 30 cm.
Článok 14
Cenník služieb
Poplatok za poskytnuté služby v dome smútku súvisiace s pohrebom je 10,- €.
Poplatky za prenájom hrobového miesta:
a) jednohrob 7,- €/10 rokov
b) dvojhrob 10,- €/10 rokov
c) trojhrob 15,- €/10 rokov
d) detský hrob 5,- €/10 rokov
e) urnový hrob 5,-€/10 rokov
f) uloženie urny v existujúcom hrobe 3,-€/10 rokov
Prenájom hrobového miesta pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Štrba môže byť len so
súhlasom Obecného úradu v Štrbe za poplatok 100,- € na obdobie 10 rokov, uhradený vopred
na účet obce.

Článok 15
Záverečné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyhlásenia všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Štrba.

Michal Sýkora
starosta obce

