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Obecné zastupiteľstvo v Jablonci v zmysle s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c), f) , § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v y d á v a
toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Jablonec.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejno-technických zariadení
určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov vyžaduje,
aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby
sa súčasne dodržiavali všetky záväzné predpisy.
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje prevádzkovanie pohrebiska na území obce
Jablonec, ktorá má jedno pohrebisko. Cintorín v Jablonci je evidovaný na LV č. 772, kataster
Jablonec, parc. č. 77, 74/3 a 75/3, o celkovej výmere 5766m2 , ktorého vlastníkom je obec Jablonec.
Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Jablonec, Jablonec 206, Jablonec, IČO: 00304794.
Článok 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti:
a) vykopanie a zasypanie hrobu
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska, ktorou sa rozumie najmä:
1. uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva
nájomcom hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
2. zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
3. dodávka úžitkovej vody,
4. zabezpečenie osvetlenia,
5. sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín.
e) správu domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Činnosti špecifikované v písmene a), b), tohto článku zabezpečuje pohrebná služba, ktorá má na to
oprávnenie.

Článok 3
Nájom hrobového miesta
Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi
prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom.
Uzatvorením nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom
hrobového miesta vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo
užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do
hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení
tohto prevádzkového poriadku, pokynov prevádzkovateľa pohrebiska a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.1
Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné
náklady. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
Nájomné a cena za služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádzajú
v prípade uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu minimálne na 10 rokov.
Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť spôsobom na
pohrebisku obvyklým a upraviť tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. Nájomca je
oprávnený v súlade s obsahom zmluvy a pokynmi prevádzkovateľa pohrebísk zriadiť na prenajatom
hrobovom mieste hrob alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou
možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
Prevod nájmu k prenajatému hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať
nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebísk.
Nájom hrobového miesta je možné dohodnúť aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo uloženiu urny na pohrebisku.
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 uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
V prípade uplynutia lehoty, na ktorú je nájom hrobového miesta zaplatený a nájomca hrobového
miesta nie je známy, alebo nie je známa jeho adresa, prevádzkovateľ pohrebiska upozorní nájomcu
uverejnením oznámenia na mieste obvyklom na pohrebisku. Ako miesto obvyklé na pohrebisku na
upozornenie o nezaplatení nájmu za hrobové miesto je vyhradené na vývesnej tabuli.
Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí
prenajímateľ úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo
od osoby blízkej zomrelému nájomcovi hrobového miesta.
Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest.
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Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta2
Na zriadenie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, rámu, základov,
pomníka, náhrobného kameňa, náhrobnej dosky) je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci
súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri realizácii stavby je nájomca povinný sa riadiť podmienkami
(rozmery, tvar stavby, použitý materiál, umelecko-architektonický vzhľad) stanovený
prevádzkovateľom pohrebiska a je povinný dodržať všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci. Nájomca realizuje stavbu na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz
odpadu ako aj zhodnotenie odpadu v zmysle platnej legislatívy.
Vybudovanie akejkoľvek stavby vrátane základov pomníka, obruby a rámov bez uzavretia zmluvy
o nájme hrobového miesta je zakázané.
Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie majetku na
pohrebisku.
Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne
prislúchajúce okolie (najmenej 0,3m od hrobu, resp. základov, obruby pomníka) v riadnom stave.
Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené a príslušenstvo hrobu musí byť
osadené tak, aby neohrozovalo návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta. Ukladať
demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku nájomcami hrobových miest je zakázané.
V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy
alebo majetok osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na
vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady
nájomcu hrobového miesta.
Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné sa riadiť
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Výkopy a iné zemné práce najmä odkladanie zeminy
a formovanie hrobov môžu vykonávať len fyzické osoby majúce na túto činnosť oprávnenie a na
základe dohody s prevádzkovateľom pohrebiska.
Motorové vozidlá kamenárskych, stavebných firiem a zhotoviteľov náhrobkov počas vykládky
a nakládky materiálu, ako aj počas výkonu kamenárskych a stavebných prác musia stáť tak, aby
neohrozovali bezpečnosť návštevníkov pohrebiska a aby bol zabezpečený bezpečný prechod osôb,
detských kočíkov a invalidných vozíkov, a taktiež aby bola zabezpečená dôstojnosť smútočných
obradov vykonávajúcich sa na pohrebisku.
Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými ostatkami.
S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s predchádzajúcim
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
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Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku
ani umiestňovať lavičky, realizovať schody, rôzne zábrany a zábradlia bez predchádzajúceho súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska.
Pred každým pochovaním do hrobu s osadeným príslušenstvom hrobu je nájomca povinný toto
príslušenstvo, alebo jeho súčasti demontovať v záujme bezpečnosti osôb pri výkope a ukladaní
zosnulého do hrobu.
V prípade, ak bolo hrobové miesto po dodržaní zákonných podmienok zrušené a nájomca ani po
výzve prevádzkovateľa pohrebiska neodstráni príslušenstvo hrobu, alebo nájomca nie je známy,
príslušenstvo hrobu sa potom považuje za opustenú vec. Prevádzkovateľ pohrebiska v takýchto
prípadoch musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom
príslušenstva hrobu.
Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby a vynášať časti náhrobkov.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách
a zachovaním dôstojnosti týchto miest.
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
ustanovenia podľa osobitného predpisu1 a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
Návštevníci pohrebísk a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať tento prevádzkový
poriadok, pokyny prevádzkovateľa pohrebísk a musia sa správať spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta. Nesmú robiť hluk, výtržnosti, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
vstupovať pod ich vplyvom na pohrebiská, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených,
spaľovať trávu a iný odpad, vodiť a púšťať psov a iné zvieratá, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň. Ďalej nesmú ponúkať tovary a služby na pohrebisku spôsobom, ktorým budú
obťažovať iných návštevníkov pohrebiska. Ukladanie a skladovanie nádob, náradia a iných
predmetov okolo hrobových miest je zakázané. V celom objekte pohrebísk sa zakazuje jazda na
bicykli. Rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch (napr. korčule, kolobežka,
skateboard a pod.).
Motorové vozidlá môžu vchádzať na pohrebisko len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebísk a používať len vyhradené komunikácie. Na pohrebisku je možné sa
zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebísk.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený odstraňovať netrvanlivé ozdoby (napr. kytice, vence,
sviečky, kahance), ak rušia po zvädnutí estetický vzhľad pohrebiska.
Cesty a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako komunikačné a nie je dovolené
obmedzovať ich priechodnosť.
Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie reklám a ponúk vo všetkých priestoroch pohrebiska a na
akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a na verejných priestranstvách súvisiacich

s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to výslovne vyhradených prevádzkovateľom
pohrebiska a s jeho prechádzajúcim súhlasom.
Voda na pohrebisku je určená len na polievanie zelene pri hrobových miestach a na čistenie zariadení
hrobových miest. Je zakázané odnášať vodu z pohrebísk ako aj napájať hadice na polievanie na
odbernom mieste vody pohrebiska. Na polievanie možno používať nádoby poskytnuté obcou,
v prípade donesených nádob na polievanie, tieto neskladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch
vody. Z hygienických dôvodov je zakázané piť v priestoroch pohrebiska vodu z vodovodných výpustí
a studní.
Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo mieste na to
vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest
alebo vybavenosti pohrebiska. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom
môžu byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska sa vzťahujú obdobne aj na nájomcov hrobových miest
a poskytovateľov služieb na pohrebisku.
Článok 6
Otváracia doba pohrebiska
Otváracia doba pohrebiska v obci Jablonec je:
v letnom období od 01.04. – do 30.09. denne od 07:00 – 21:00 hod.,
v zimnom období od 01.10. – do 31.03. denne od 08:00 – 18:00 hod.
V období sviatku Pamiatky zosnulých od 07:00 – 21:00 hod.
Mimo prevádzkovej doby sa cintoríny uzamykajú a vstup na ne je bez povolenia prevádzkovateľa
pohrebiska zakázaný, prevádzkovateľ pohrebiska je však oprávnený udeliť výnimku.
Práce pri realizácii akejkoľvek stavby alebo na úpravách existujúcich stavieb na pohrebisku sa môžu
vykonávať v pracovné dni v čase otváracích hodín pohrebiska. Stavebné práce na pohrebisku počas
víkendov a počas dní pracovného pokoja sa môžu vykonávať len po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
Maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva:
a) Jednohrob dospelých 130cm x 260cm
b) Dvojhrob dospelých 220cm x 260 cm
c) Trojhrob dospelých 310cm x 260cm,
d) Hrob dieťaťa 120cm x 180cm,
e) Urna 100cm x 100cm .
Porušovanie rozmerov novovzniknutých hrobov sa posudzuje ako priestupok, v prípade existujúcich
hrobov sa po uplynutí nájomnej zmluvy zvýši nájomné o cenu jedného hrobového miesta.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,60m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,20m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m,
- dno musí ležať najmenej 0,50m nad hladinou podzemnej vody,
- rakva musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,20m.
Akákoľvek zmena druhu hrobového miesta je možná len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebísk
s tým, že musia byť dodržané maximálne rozmery nového druhu hrobového miesta. Predné a zadné
obruby musia byť v jednej rovine s hranami rámov susedných hrobov. Bočné vzdialenosti medzi
jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,30m. Pri vytváraní nových hrobov a pomníkov musia byť
čelá hrobov v jednotlivých radoch v jednej línii.
Ukladať ľudské pozostatky a ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím prevádzkovateľa
pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov, alebo ostatkov
povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje potrebné pre vedenie evidencie hrobových
miest.
V existujúcich hroboch môžu byť uložené spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v urne 0,70m pod
povrchom zeme, alebo v betónovej šachte s rozmermi 0,80m x 0,80m s hĺbkou 0,30m.
Výkopové práce súvisiace s pochovaním a exhumáciou môžu vykonávať len školení pracovníci.
Uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov môžu vykonávať len školení pracovníci
pohrebných služieb, výnimky sa udeľujú len v prípadoch ako sú uniformované obrady vojakov,
policajtov a hasičov.
Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu do
uplynutia tlecej doby. 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 1m.
Plány hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento prevádzkový
poriadok pohrebiska, sú prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 8
Dĺžka tlecej doby na pohrebisku
Tlecia doba je ustanovená v dĺžke 10 (desať) rokov.
Článok 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vedie
prevádzkovateľ pohrebiska
Evidencia hrobových miest môže byť vedená aj formou schváleného licencovaného počítačového
programu.

Údaje o hrobových miestach zverejnené na portáli www.virtualnycintorin.sk majú len informačný
charakter.
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta
a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov
obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka, alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.
Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi
Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník
pohrebiska odniesť do nádob na to určených a osobitne uložiť biologicky rozložiteľný odpad a ostatný
odpad podľa označenia smetných nádob, resp. kontajnerov.
Odvoz stavebného odpadu po vybudovaní príslušenstiev hrobov alebo po úprave existujúcich stavieb
na pohrebisku zabezpečí nájomca hrobového miesta na vlastné náklady, alebo ním poverená firma
na jeho náklady.
Odvoz a zhodnotenie zeminy po výkopoch základov pre pomníky zabezpečí nájomca hrobového
miesta na vlastné náklady, alebo ním poverená spoločnosť na jeho náklady.
Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska na území mesta podľa tohto
prevádzkového poriadku sú komunálnymi odpadmi. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi upravuje osobitný predpis. 3
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Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonec č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.

Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu a služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu.
Pohrebná služba sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Pohrebná služba alebo objednávateľ pohrebu je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebísk
vopred termín pohrebu.
Článok 12
Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene.
Pohrebné dni sú stanovené na každý pracovný deň a sobotu v týždni. Vo výnimočných prípadoch
možno vykonať pohreb i v nedeľu alebo vo sviatok.
Časové obmedzenie konania pohrebných obradov na pohrebisku a v obradnej sieni Domu smútku,
časový interval medzi začiatkami dvoch po sebe nasledujúcich obradov stanovuje prevádzkovateľ
pohrebiska.
Za účelom použitia obradnej siene je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä:
- vopred dohodnúť použitie obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebiska,
- využiť obradnú sieň výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so zosnulým,
- prevziať od prevádzkovateľa pohrebiska obradnú sieň a po skončení smútočného obradu ju
odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska,
- po skončení dohodnutej doby použitia obradnej siene túto vrátiť do pôvodného stavu,
- prevziať zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov a noriem
počas dohodnutej doby použitia obradnej siene, najmä predpisov v oblasti bezpečnosti
ochrany zdravia pri práci a predpisov o ochrane pred požiarmi a o požiarnej prevencii,
- rakvy so zosnulými sa ukladajú do chladiacich boxov, ukladanie zosnulých mimo chladiacich
boxov je zakázané.
Článok 13
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení pohrebiska
Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická
vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia uvedených priestorov (súbor opatrení zahrňujúcu
mechanickú očistu a dezinfekciu na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov). Pri zničených
plochách sa zachováva dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia
syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách a potom následná dezinfekcia.

Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie – predpísaná koncentrácia dezinfekčného
prostriedku, dezinfekčné prostriedky sa pripravujú vždy čerstvé čo najkratšiu dobu pred použitím,
musí sa dodržať odporúčaná doba pôsobenia.
Frekvencia režimu údržby a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenie pre osobnú hygienu – podľa potreby,
- chladiace zariadenia na ukladanie ľudských pozostatkov – po každom použití a podľa potreby.

Článok 14
Nájomné a cenník poplatkov
Cenník poplatkov a nájomného za užívanie hrobového miesta na pohrebisku:
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec je
stanovená nasledovne:
DRUH HROBU

OBDOBIE NÁJMU

NÁJOMNÉ

Jednohrob

10 rokov

17,00 EUR

Dvojhrob

10 rokov

33,00 EUR

Trojhrob

10 rokov

40,00 EUR

Detský hrob

10 rokov

10,00 EUR

Urnové miesto

10 rokov

10,00 EUR

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu pre občana s trvalým pobytom v inej obci ako Jablonec je
stanovená nasledovne:
DRUH HROBU

OBDOBIE NÁJMU

NÁJOMNÉ

Jednohrob

10 rokov

33,00 EUR

Dvojhrob

10 rokov

66,00 EUR

Trojhrob

10 rokov

80,00 EUR

Detský hrob

10 rokov

20,00 EUR

Urnové miesto

10 rokov

15,00 EUR

Občania s trvalým pobytom v inej obci, u ktorých sa preukázateľne zistí, že majú korene v obci
Jablonec, budú považovaný za občana s trvalým pobytom v obci Jablonec.
Prenájom domu smútku:
1 deň...................... 6,60€, za každý začatý deň uloženia zosnulého 6,60€

Článok 15
Sankcie
Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje osobitný predpis.4 Za priestupky možno v blokovom
konaní uložiť blokovú pokutu do výšky 66,00 EUR a v priestupkovom konaní pokutu do 663,00 EUR.5
Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
Výnosy z pokút sú príjmami rozpočtu obce.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vykonáva prevádzkovateľ
pohrebiska a poverení zamestnanci obce.
Vo veciach výslovne neupravených týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska, sa tieto riadia
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov o pohrebníctve. Doterajšie právne vzťahy
týkajúce sa užívania hrobových miest zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli
dohodnuté, ak osoby oprávnené z týchto vzťahov sú známe a podmienky užívania hrobových miest
sú splnené.
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016
Obecným zastupiteľstvom 28.04.2016 a nadobúda účinnosť 15.05.2016.

Slavomír Pocisk
starosta obce
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§ 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
§ 32 ods. 2 a 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

