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Všeobecne záväzné nariadenie obce H N I L Č Í K
o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v HNILČÍKU
OBEC HNILČÍK v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Identifikačné údaje
Pohrebisko:

Zriaďovateľ pohrebiska:
Prevádzkovateľ pohrebiska:

IČO:

HNILČÍK - 1. HORNÝ HNILČÍK – ZA KOSTOLOM
HNILČÍK - 2. HORNÝ HNILČÍK – STARÝ CINTORÍN
HNILČÍK – 3. DOLNÝ HNILČÍK – PRED KAPLNKOU
HNILČÍK – 4. DOLNÝ HNILČÍK – ZA KAPLNKOU
HNILČÍK – 5. BINDT
HNILČÍK – 6. RÁZTOKY
OBEC HNILČÍK
OBEC HNILČÍK
HNILČÍK č. d. 38
053 32 HNILČÍK
00329134
Článok II.
Všeobecné ustanovenia

Prevádzková poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať
pri prevádzkovaní pohrebísk v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o pohrebníctve) a zákonom NR SR č. 335/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III.
Základné údaje o pohrebisku
Priestorové usporiadanie:
A/ Pohrebiská sú zapísané v Správe katastra Spišská Nová Ves k. ú. Hnilčík nasledovne:
- Horný Hnilčík – Za kostolom, LV č. 1, pozemok KN-C parc. č. 1 880 – ostatná plocha vo výmere
1 295 m2
- Horný Hnilčík – Starý cintorín, LV č. 1, pozemok KN-C, parc. č. 1 894 – ostatná plocha vo
výmere 2 972 m2
- Dolný Hnilčík – Pred kaplnkou, LV č. 1, pozemok KN-C, parc. č. 96 – ostatná plocha vo výmere
2 211 m2
- Dolný Hnilčík – Za kaplnkou, LV č. 85, pozemok KN – C, parc. č. 85/2 – ostatná plocha vo
výmere 1 865 m2
- Bindt – LV č. 444, pozemok KN-C, parc. č. 2 205 – ostatná plocha vo výmere 1 910 m2
- Ráztoky – LV č. 1, pozemok KN-C, parc. č. 1 284 – ostatná plocha vo výmere 1 042 m2
B/ Rozmery novovybudovaných hrobových miest:
a) jedno hrob: 1,1 m x 2,30 m,
b) dvoj hrob: 2,2 m x 2,30 m,
c) troj hrob: 3,2 m x 2,30 m,
d) urna do zeme: 0,9 m x 0,9 m,
e) hrobka /jedno hrob/: 1,1 m x 2,60 m
f) hrobka /dvoj hrob/: 2,2 m x 2,60 m
Článok IV.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
b) uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,
c) správu a údržbu pohrebiska,
d) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
e) starostlivosť o oplotenie pohrebiska,
f) zabezpečovanie čistoty a poriadku na pohrebisku,
g) zabezpečovanie pravidelného odvozu vytvoreného odpadu,
h) zásobovanie vodou,
i) dozor nad výkopom hrobov a úpravami okolia hrobov celkovo dodržiavaním tohto
prevádzkového poriadku,
j) vyberanie poplatkov od občanov v rozsahu určenom týmto prevádzkovým poriadkom,
k) vydanie povolenia na vybudovanie alebo úpravu existujúcej stavby.

Článok V.
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta.
2. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako
prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
3. Zmena nájomcu môže nastať len v prípade, ak so zmenou súhlasí pôvodný aj následný
nájomca a to písomnou formou.
4. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hroboví 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 podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
5. Nájomca je povinný zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pomníka náhrobných
kameňov, náhrobných dosiek a iného príslušenstva. Nájomca je povinný udržiavať hrobové
miesto v čistote, pokosené, odburinené, odstraňovať z hrobu zvädnuté kvety, vence,
vyhorené kahance a sviečky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené
tak, aby neohrozovali iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Ak prevádzkovateľ
pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich
v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, vykoná prevádzkovateľ pohrebiska
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
6. Nájomca môže na prenajatom miesta vysádzať kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné
úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
7. Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky,
náhrobku, obruby, podstienky) na cintoríne je nájomca povinný vopred požiadať o súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ nájomcovi vystaví písomný súhlas „Povolenie na
vybudovanie alebo úpravu existujúcej stavby“, kde presne uvedie meno dodávateľa prác,
popis práce a presný čas, kedy budú práce na hrobovom mieste zrealizované. Pri realizácii
prác je nájomca a osoby vykonávajúce stavebné úpravy povinné rešpektovať podmienky
dané prevádzkovateľom.
8. Na vybudovanie podstienky okolo hrobového miesta môže nájomca použiť iba polovicu
priestoru, ktorý je medzi hrobovými miestami.
9. Ak je nájomcov viac s prácami na hrobovom mieste musí súhlasiť nadpolovičná väčšina
nájomcov. Ak hrobové miesto, ktoré je predmetom opráv a rekonštrukcie je spojené
s vedľajším hrobovým miestom spoločným základom, obrubou, alebo akýmkoľvek spôsobom,
nájomca je povinný zabezpečiť písomný súhlas nájomcu hrobového miesta, s ktorým je
opravované hrobové miesto spojené.
10. Nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú stavebné práce je zakázané odkladať časti
príslušenstva hrobu, náradie a materiál na iné hrobové miesta, alebo ich opierať
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o príslušenstvo iných hrobov. Sú povinné zabezpečiť okolité hrobové miesta proti
poškodeniu, znečisteniu a zaprášeniu /napr. pozakrývať igelitom alebo plachtou/.
Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich
uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi nahlásiť aj ich ukončenie do 24 hodín.
Po ukončení stavených alebo kamenárskych prác je nájomca povinný vyčistiť okolie
a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky stavených a iných materiálov používaných pri
týchto prácach musí vyviezť na vlastné náklady z pohrebiska a terén v priestore
vykonávaných prác riadne vyčistiť a upraviť do náležitého stavu. Zvyšky stavebných
materiálov a stavebných odpadov z realizácie náhrobných kameňov a príslušenstva nesmú
byť ukladané do veľkoobjemových kontajnerov nachádzajúcich sa v priestore pohrebiska.
Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí
nájomca vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť
náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom
termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
Nájomca má právo zrušiť hrobové miesto a to podpísaním čestného prehlásenia, kde sa
vzdáva užívania hrobového miesta a hrobové miesto ponecháva na ďalšie nakladanie
prevádzkovateľovi pohrebiska. V čestnom prehlásení sa zaväzuje, že príslušenstvo hrobového
miesta odstráni na vlastné náklady v stanovenom termíne, a to do 3 mesiacov od podpísania
čestného prehlásenia. Ak je zrušenie hrobového miesta v záujme prevádzkovateľa /napr.
rozšírenie komunikácie/ na odstránení príslušenstva hrobového miesta sa podieľa samotný
prevádzkovateľ.
Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je
prevádzkovateľ oprávnený vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.
Za realizáciu stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste, vyčistenie okolia po
ukončení práce, prípadné poškodenie okolitých hrobov pri realizácii týchto prác je
zodpovedný nájomca. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí, že došlo k poškodeniu okolitých
hrobov alebo, že nebol dodržaný prevádzkový poriadok bude postupovať v zmysle § 32
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Článok VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania
zariadení pohrebiska a obradných siení.
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú
robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje
a omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň na
pohrebisku.
3. Je zakázané vstupovať na pohrebisko osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
4. Odpady a iné nepotrebné predmety z hrobových miest sa môžu ukladať len na miestach na
to určených.
5. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
6. Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
7. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
8. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
9. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť
pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska.
10. Podmienkou zabezpečenia obradu je:
a) nahlásenie dátumu a času konanie smútočného obradu,
b) zaplatenie nájmu hrobového miesta, ak sa jedná o pochovanie do zeme.

Článok VII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
Ľudské pozostatky na pohrebisku sa vkladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
1. 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 1,2 m.
2. Na dvoj hrob a viac hrob sa nevťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
5. 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.

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. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno prikladať k pomníkom
alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
8. Rakvu a urnu možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu
hrobového miesta.
9. Plány hrobových miest sú prílohou č. 3 prevádzkového poriadku, sú umiestnené
na informačnej tabuli v areáli každého pohrebiska a uložené u správcu pohrebiska,
kde sú aj prístupné k nahliadnutiu.
Článok VIII.
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko v Hnilčíku je stanovená na 20 rokov v zmysle § 19 ods. 3 zákona č.
131/2010 o pohrebníctve.
Článok IX.
Spôsob vedenia evidencie pohrebísk
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebísk, ktorá sa člení na evidenciu
hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
1. Evidencia hrobových miest 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
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 nájomcom je obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta /ďalej len nájomná zmluva/
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 podľa osobitného predpisu, alebo či ide
o vojnový hrob.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.

Článok X.
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný podpísať Povolenie na výkop jamy pre
uloženie rakvy.
2. Pohrebná služba je zodpovedná:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky a urnovej schránky,
c) za poškodenia hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
d) za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby a príslušenstva vedľajších
hrobových miest,
e) za to, aby po pohrebom obrade bolo okolie hrobu upravené a vyčistené,
f) za dôstojný priebeh pohrebu,
g) je povinná dodržať rozmery hrobov stanovené týmto VZN.
Článok XI.
Cenník nájmu hrobového miesta a služieb
Cenník tvorí prílohu č. 1 prevádzkového poriadku pohrebiska.
Článok XII.
Prechodné ustanovenia
Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za podmienok
daných v § 36 ods. 8 zákona o pohrebníctve.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli.
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením OZ č. uznesenia: 62-9/12-2017
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2018 obce Hnilčík.
Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o prevádzkovom poriadku pohrebiska zo dňa
31. 10. 2008

Vladimír Fabian
starosta obce

Prílohy:
1. Cenník nájmu za hrobové miesta a služieb
2. Povolenie na vybudovanie alebo úpravu stavby
Povolenie na výkop jamy pre uloženie rakvy
Čestné prehlásenie na zrušenie hrobového miesta
Vzor súhlasu s prepísaním hrobového miesta na nového nájomcu
Vzor súhlasu na pochovanie alebo uloženie urny
3. Situačný plán pohrebiska

Príloha č. 1

Cenník nájmu za hrobové miesta a služieb
Hrob bez pomníka, hrobky, krypty
1.
2.
3.
4.
5.

Prvý poplatok za miesto pre dospelého človeka za hrob bez
pomníka, hrobky, krypty na dobu za jedno miesto 10 rokov
Udržiavací poplatok pre dospelého človeka za hrob bez pomníka
resp. krypty na dobu 10 rokov
Prvý poplatok za miesto pre dieťa za hrob bez pomníka, hrobky,
krypty na dobu 10 rokov
Udržiavací poplatok za miesto pre dieťa za hrob bez pomníka,
hrobky, krypty na dobu 10 rokov
Poplatok za dvojhroby, trojhroby

5,-5,-2,50
2,50
Znásobuje sa

Hroby s pomníkom resp. kryptou
6.

7.
8.

9.
10

Prvý poplatok za výstavbu pomníka, hrobky, krypty pre
dospelého človeka na dobu 10 rokov za každý aj započatý meter
štvorcový
Udržiavací poplatok za pomník, hrobku, kryptu pre dospelého
človeka na dobu 10 rokov
Prvý poplatok za výstavbu hrobu pre dieťa s pomníkom,
hrobkou, kryptou na dobu 10 rokov za každý aj započatý meter
štvorcový
Udržiavací poplatok za hrob s pomníkom, hrobkou, kryptou pre
dieťa na dobu 10 rokov
Poplatok za dvojhroby, trojhroby

16,50/m2
5,--/m2
8,--/m2
4,--/m2
Znásobuje sa

Urny
11.
12.
13.

Prvý poplatok za uloženie urny v novom hrobovom mieste na
dobu 10 rokov za každý aj započatý m2
Udržiavací poplatok za uloženie urny na dobu 10 rokov
Poplatok za uloženie urny v existujúcom hrobe

16,50/m2
7,-Bez poplatku

Príloha č. 2

Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík č.38

Povolenie na vybudovanie alebo úpravu stavby
Povolenie na vybudovanie alebo úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, obruby)
na pohrebisku č. ......................... Hnilčík
Meno a adresa nájomcu:
Telefónne číslo:
Meno objednávateľa:
Trvalé bydlisko:
Hrobové miesto:
O akú prácu ide:
Prácu vykoná:

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Práca môže byť začatá až po odsúhlasení správcom pohrebiska.
Nájomca svojim podpisom vyhlasuje, že:
a) sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom pohrebiska v Hnilčíku a je si vedomý svojich
povinností z neho vyplývajúcich,
b) ako nájomca stavebné úpravy nahlási prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením
a prevádzkovateľovi nahlási aj ich ukončenie do 24 hodín,
c) ako nájomca preberá zodpovednosť, že osoby, ktoré budú vykonávať tieto práce dodržia
všetky podmienky dohodnuté v tomto povolení,
d) súhlasí, že a realizáciu stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste, vyčistenie
okolia po ukončení práce, prípadné poškodenie okolitých hrobov pri realizácii týchto prác je
zodpovedný on ako nájomca.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí, že došlo k poškodeniu okolitých hrobov, k nedodržaniu
dohodnutých podmienok alebo, že nebol dodržaný prevádzkový poriadok bude postupovať v zmysle
§32 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
V Hnilčíku dňa ..............................

Nájomca: ..............................................

...........................................
správca pohrebiska

Obec Hnilčík, 053 32 Hnilčík č.38
Povolenie na výkop jamy pre uloženie rakvy
Obec Hnilčík ako prevádzkovateľ pohrebísk v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
dávajú týmto

povolenie na výkop jamy pre uloženie rakvy
na pohrebisku č.
hrobové miesto:
pre zomrelú osobu:
posledne bytom:
ktorá bude pochovaná dňa:

................................Hnilčík
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Výkop vykoná: ..........................................................................................................................
za nasledovných podmienok:
1. 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. Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy
s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu
2,2m,
b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorej sa vydáva toto povolenie v plnom rozsahu preberá na
seba zodpovednosť za dodržiavanie platných hygienických predpisov a predpisov
o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri výkopových prácach a všetkých ostatných prácach
súvisiacich s pochovávaním až do doby zasypania rakvy so zosnulým a konečnej úpravy
hrobu.
3. Zodpovedá:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky a urnovej schránky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
d) za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby a príslušenstva vedľajších
hrobových miest,
e) za to, aby po pohrebnom obrade bolo okolie hrobu upravené a vyčistené,
f) za dôstojný priebeh pohrebu,
g) je povinná dodržať rozmery hrobov stanovené týmto VZN.
V Hnilčíku dňa: ......................................
Pohrebná služba: ...............................................................
podpis

...........................................
správca pohrebiska

.................................................................................................................................

Obec Hnilčík
obecný úrad
053 32 Hnilčík

VEC
Prehlásenie nájomcu k ukončeniu užívania hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta : ........................................................
Adresa

: ........................................................
čestne prehlasujem,

že sa vzdávam hrobového miesta č. ........................, na cintoríne ...................................................... po
zomrelom (meno a priezvisko).
Týmto vyhlasujem, že sa vzdávam užívania hrobového miesta dobrovoľne, bez nátlaku, že nemám
záujem na ďalšie užívaní hrobu.
Toto čestné prehlásenie dávam pre Obec Hnilčík, ako terajšieho správcu pohrebiska a má slúžiť ako
podklad pre opravu evidencie týkajúcej sa predmetného hrobového miesta a pre ďalšie nakladanie
s predmetným hrobovým miestom v súlade so zákonom o pohrebníctve.
Som si vedomý (á), že pri zrušení hrobového miesta som povinný (á) na vlastné náklady odstrániť
náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo do 3 mesiacov od
podpísania čestného prehlásenia.

v .............................................., dňa ..........................................

Podpis nájomcu hrobového miesta:

Meno, adresa ............................................................................
Obec Hnilčík
Hnilčík č. 38
053 32 Hnilčík
Vec: Súhlas s prepísaním hrobového miesta na nového nájomcu
Dolu podpísaná/podpísaný ........................................................, narodená/ý: .......................................
bytom ...........................................................................

čestne prehlasujem,
že hrobové miesto ......................... na pohrebisku č. .....................v Hnilčíku ponechávam na ďalšie
užívanie rodine ................................................. .
Nový nájomca, meno a adresa: ...............................................
Vyhlasujem, že sa vzdávam užívania hrobového miesta dobrovoľne, bez nátlaku, že nemám záujem
na ďalšom užívaní hrobu. Toto čestné prehlásenie dávam pre obec Hnilčík, ako terajšieho správcu
pohrebiska v Novej Bani a má slúžiť ako podklad pre opravu evidencie týkajúcej sa predmetného
hrobového miesta a pre ďalšie nakladanie s predmetným hrobovým miestom v súlade so zákonom
o pohrebníctve.

V ............................................., dňa: ..........................

..............................................
pôvodný nájomca

V ............................................., dňa: ..........................

.............................................
nový nájomca

Meno, adresa .................................................................
Obec Hnilčík
Hnilčík č. 38
053 32 Hnilčík
Vec: Súhlas na pochovanie alebo uloženie urny
Dolu podpísaný/á .....................................bytom ........................................ako nájomca hrobového
miesta ................. Vám oznamujem, že súhlasím s pochovaním pozostatkov, uložením urny
/nehodiace sa prečiarknite/ zosnulého ......................................, narodeného ..........................,
zomrelého ..........................................do predmetného hrobového miesta .....................................
Pohreb sa bude konať, dňa: ..........................................
Uloženie urny sa bude konať, dňa: .................................

V ..............................................., dňa: ...........................

............................
podpis

VZN č. 2/2017 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v obci Hnilčík

Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN)
VZN číslo
Názov
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli
Návrh na VZN zverejnený na internetovej
adrese obce dňa:
Lehota pre podávanie pripomienok
k návrhu VZN končí dňa
Počet predložených pripomienok:

2/2017
VZN č. 2/2017 prevádzkovom poriadku na
pohrebiskách obce Hnilčík
13. 11. 2017
13. 11. 2017
30. 11. 2017
0

Poradové číslo pripomienky
Predkladateľ
Text pripomienky
Návrh A/N*
Zdôvodnenie návrhu
Stanovisko obce

•
•

0

uveďte A – návrh na prijatie pripomienky
uveďte B – návrh na zamietnutie pripomienky

Záver:
V lehote na podávanie pripomienok neboli k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hnilčík
č. 2/2017 podané žiadne pripomienky.

V Hnilčíku dňa 1. 12. 2017

Vyhodnotenie pripomienok vykonali:

Vladimír Fabian
starosta obce

