Obec Varhaňovce
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2016
o výstavbe ,správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Varhaňovce
„Prevádzkový poriadok pohrebiska“
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach sa v zmysle
§ 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svojím
uznesením číslo 16 prijalo toto všeobecne záväzne nariadenie:
§1
Úvodne ustanovenia
1. Všeobecné záväzne nariadenie obce Varhaňovce o správe a prevádzkovaní pohrebiska
na území obce Varhaňovce ( ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska „) upravuje
správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Varhaňovce Prevádzkový
poriadok pohrebiska je vydaný v zmysle ust. §19 zákona č. 131 / 2010 Z.z.
o pohrebníctve 455/1991Zb.o pohrebníctve a živnostenskom podnikaní ( živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o pohrebníctve„).
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovanie pohrebiska ( ďalej
len „prevádzkovateľ“), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na
pohrebiskách a na návštevníkov pohrebísk.
§2
Zariadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
Obec Varhaňovce má zriadené pohrebisko v obci na parcele číslo 22/1; 22/2, 22/3 a Dom
smútku na parcele číslo 22/4.
1. Obec v zmysle ust. § 16 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len
„zákon o pohrebníctve“ ) má vybudovaný Dom smútku, ktorý je vybavený chladiacim
zariadením na uloženie ľudských pozostatkov. Prevádzkovateľom je obec, ktorá
zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov, ktoré sa vzťahujú na
prevádzkovanie pohrebiska s dôrazom na hygienu prostredia a dodržiavanie všetkých
bezpečnostných predpisov.
2. Na zariadenie hrobov, hrobiek a urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné
stavebné povolenie alebo ohlásenie .
3. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať
a ani umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na
primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.
4. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
 výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
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 pochovanie,
 vykonanie exhumácie,
 správu a údržbu pohrebiska,
 správu a údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku,
 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
5. Správu a údržbu pohrebiska v obci zabezpečuje správca, ktorý je povinný:
 starať sa o poriadok v Dome smútku a na pohrebisku,
 otvárať a zatvárať Dom smútku podľa potreby,
 sprístupním pozostalým tie priestory Domu smútku, o ktoré požiadajú,
k výkonu pobožnosti, alebo občianskemu vzdaniu úcty samotným aktom
pohrebu,
 zabezpečiť funkčnosť chladiarenských boxov a všetkých technických zariadení
v objekte Domu smútku,
 vymeriavať a určovať hrobové miesto na pohrebisku,
 upozorňovať pozostalých a rodinných príslušníkov na udržiavanie čistoty
v okolí prenajatých hrobových miest,
 dbať o to, aby suché kvety, vence a podobne sa ukladali na miesto na to určené
a dohľadať, aby na pohrebisku nevznikli skládky odpadu resp. zeminy
z výkopu hrobov, prípadne opráv alebo likvidácie hrobiek, obstarávať
veľkokapacitné kontajnery určené na likvidáciu odpadu z pohrebiska,
 kontrolovať a obmedziť prístup na pohrebisko motorovými vozidlami a inými
mechanizmami – výnimka sa dáva len v prípade nutnosti pri výkope hrobu,
výstavbe resp. oprave alebo likvidácii hrobky a podobne,
 prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky , ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásení o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho o čom je povinný viesť evidenciu
 umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
 zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umožňovať účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou
 spravovať a udržiavať objekt nachádzajúci sa na pohrebisku Dom smútku
 zabezpečiť poriadok a čistotu na pohrebisku
 zabezpečiť starostlivosť o zeleň a oplotenie pohrebiska
 vymerať a označiť hrobové miesto na základe predloženého dokladu
o prenájme hrobového miesta jeho nájomcom,
§3
Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je obec Varhaňovce, ktorá prevádzkovanie zabezpečuje
v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Odborne spôsobilou osobou
v súlade s citovaným zákonom je firma,
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Pohrebná služba Jozef Nemec POSOL, Ploské 149, 04444, t. č. 0903 285 582
ktorá s obcou uzatvorila zmluvu o poskytovaní služieb.
2. Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,
- ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ostatkov,
- ak ide o podozrenie zo spáchania tesného činnú, vyžaduje sa súhlas
orgánu činného v trestnom konaní,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
d) písomne informovať nájomcov hrobových miest o :
- skutočnosti ,že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomne zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu je známa
jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na
pohrebisku ,
e) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby
zotleté, tleciu dobu primerane
predĺži a na základe výsledkov
hydrogeologického
prieskumu vyžiadať posudok Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový
poriadok pohrebiska.
f) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov,
keď je potrebné zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska,
g) starať sa o zeleň nachádzajúcej sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej
údržby,
h) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku
i) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je Dom
smútku a vybavenosť pohrebiska,
j) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
k) starať sa o oplotenie pohrebiska,
l) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkovateľa pohrebiska,
m) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky
( ďalej len „hrobové miesta“)na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje.
§4
Nájomca hrobového miesta
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1. Prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobového miesto na uloženie
ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov, príp. len prázdne hrobové miesto až po
uzavretí nájomnej zmluvy. Na cintoríne sa vybudovanie nového hrobového miesta
môže vykonať len so súhlasom správcu cintorína.
2. Nájomne za prepožičanie hrobového miesta na pohrebisku v obci Varhaňovce je
nasledovné:
a) Poplatky za prepožičanie hrobového miesta a služby pre obyvateľov s trvalým
pobytom a rodákov v obci Varhaňovce sú bez poplatku.

Hrobka :
na 20 rokov
.....................................
obnova na 10 rokov ......................................
obnova na 20 rokov .......................................
Hlinený hrob:
na 10 rokov
.....................................
na 20 rokov
....................................
obnova na 10 rokov ...................................
obnova na 20 rokov ....................................
Pre dieťa do 3 rokov
na 10 rokov ...............................................
na 20 rokov ...............................................
obnova na 10 rokov ...................................
obnova na 20 rokov .................................
Pre dieťa do 15 rokov
na 10 rokov
na 20 rokov
obnova na 10 rokov
obnova na 20 rokov
Urnové miesto
na 20 rokov
obnova na 10 rokov
obnova na 20 rokov

b) Poplatky za prepožičanie hrobové miesta a služby pre obyvateľov
s trvalým pobytom mimo obce Varhaňovce.
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Hrobka
na 10 rokov
na 20 rokov
obnova na 10 rokov
obnova na 20 rokov

200,-€
400,- €
200,-€
400,-€

Hlinený hrob
na 10 rokov
na 20 rokov
obnova na 10 rokov
obnova na 20 rokov

200,-€
400,-€
200,-€
200,-€

Pre dieťa
na 10 rokov
200,-€
na 20 rokov
400,-€
obnova na 10 rokov
200,-€
obnova na 20 rokov 200,-€
Urna :
na 20 rokov
na 10 rokov

400,-€
200,-€

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku ( 10 rokov).
2. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa
prevádzkového poriadku pohrebiska.
3. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
1.

§5
Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov
1. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný
záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
2. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia , pochovanie zabezpečí obec ( ak na jej
území došlo k úmrtiu). Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec,
v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby,
v ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
3. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho
úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo príslušnej diplomatickej misií, alebo
konzulárnemu oddeleniu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak
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4.

5.

6.
7.

8.

obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia o úmrtia z Ministerstva zahraničných
vecí SR alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu,
ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských
pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, musí obec ľudské
pozostatky pochovať.
Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami je 160 cm. Ak sa počíta s
ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového miesta,
musí byť hĺbka hrobu 220 cm. Pre osoby mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka
najmenej 120 cm.
Obec ako prevádzkovateľ pohrebiska podľa § 19 zákona o pohrebníctve , na
pohrebisku v súlade s ust. 22 ods. 2 zákona o pohrebníctve určuje tleciu dobu 10
rokov.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého uložiť ďalšie pozostatky, ak je ich
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 100 cm.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená
do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená
tak , aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
§6
Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta

1. Výkop hrobu na založenie telesných pozostatkov zomrelého v rakve sa vykonáva
o týchto rozmeroch:
a) jednoosobný - dĺžka 240 cm, šírka 110 cm, hĺbka 80 cm
b) dvojosobný - dĺžka 240 cm, šírka 110 cm, hĺbka 160 cm
c) trojosobný - dĺžka 240cm, šírka 110 cm, hĺbka 240 cm
d) detský hrob podľa potreby
e) urnové miesto - dĺžka 100 cm, šírka 100 cm
2. Ak ma rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto
veľkosť.
3. Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť
pôdy.
4. Dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody.
5. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť najmenej 30 cm.
6. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov.
7. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste je každý , kto vykonáva výkop,
s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia
pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky , ktorá sa
potom zasype zemou.
8. Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol narušený
estetický vzhľad pohrebiska.
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9. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo
zabezpečiť vyčistenia okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
Zvyšky kameňa resp. hliny z výkopu hrobu nesmie ukladať do kontajnerov na
pohrebisku, alebo okolo plotu pohrebiska, ale je povinný zabezpečiť ich odvoz
z pohrebiska na vlastné náklady.
10. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 50 x 50 cm.

§7
Príslušenstvo hrobového miesta
1. Náhrobné pomníky, záhlavne pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto
pomníkov a epitavných dosiek, sú majetkom nájomcu hrobového miesta, alebo
vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.
2. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1
povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich
príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich
odstránenie.
3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.

§8
Práce na pohrebisku
1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí
byť najmä pokosené, odburinené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené
tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobky.
2. Práce na pohrebisku okrem bežnej úpravy možno vykonávať len podľa písomne
určených podmienok prevádzkovateľa.
3. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k ním vykonáva nájomca sám
resp. na základe jeho objednávky pohrebná služba resp. kamenárstvo.
4. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi –
správcovi pohrebiska, písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich
vykonanie.
5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky
kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach, vrátane hliny
z výkopu hrobov alebo likvidácie hrobky vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné
náklady.
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6. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť správcovi cintorína – pohrebiska.
7. Na osadenie nového pomníka je potrebný súhlas správcu.
8. Urnu sa spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť
s vedením prevádzkovateľa na pohrebisku zamestnanci pohrebnej služby resp.
kamenárstva na základe objednávky nájomcu hrobového miesta.
9. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku
stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
10. Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby ( nájomca) vykonávať drobné
práce pre udržiavanie a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie
okolia).
§9
Evidencia pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
a) viesť evidenciu hrobových miest, ktorá sa člení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú
uložené 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 nájomca obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta ( § 663 až 684
Občianskeho zákonníka ) / ďalej len nájomná zmluva / a údaje
o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu (§14
zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov) alebo či ide o vojnový hrob ( Zákon
č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov)
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne
odňatého ľudského plodu.
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá má obsahovať údaje o:
- zákaze pochovania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska
3. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ.
4. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu
Obce.
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§ 10
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne.
2. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povinný iba po vyhradených
komunikáciách a to po dohode so správcom pohrebiska:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do Domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami do
chladiacich zariadení,
b) ma dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb,
3. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
4. Na pohrebisku je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných
látok, osobám na bicykli a podobne.
5. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči
motorových vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
6. Prevádzkovateľ a správca pohrebiska môže vykázať z pohrebiska vodičov
s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
7. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých sektorov pohrebiska
pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
8. Okrem uvedených povinností, je každý povinný na pohrebisku sa riadiť ďalšími
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
9. Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1. novembra do 9. novembra je pohrebisko
prístupne do 22.00 hod.
10. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom a správcom
pohrebiska.
11. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
pracovnej doby správcu pohrebiska. Na vstup na pohrebisko je potrebný súhlas
správcu pohrebiska . Podnikateľ je povinný nahlásiť správcovi a prevádzkovateľovi
pohrebiska požiadavku na vstup na pohrebisko min. 24 hodín vopred.
12. Dom smútku je prístupný za účelom pohrebu od pondelka do piatka od 8.00 hod do
16.00 hod., v zimnom období t.j. od 1.novembra do 1. marca v čase od 8.00 hod do
14.00 hod. sobota a nedeľa sa pohreby, pohrebné obrady vykonávajú len so súhlasom
správcu pohrebiska.
§ 11
Správanie sa na pohrebisku
1. Správca pohrebiska a zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska sú povinní najmä:
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a) zdržiavať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi.
2. Správca pohrebiska a zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska majú zakázané
požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho
pracovného zaradenia.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia , objekty
a zeleň.
4. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
5. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a ostatný odpad.
6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečne požiaru, prípadne poškodenie
iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
7. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
8. Chodníky ( uličky) medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné
a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.
9. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových
korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných
prostriedkoch.
10. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný za týchto podmienok:
a) pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe
b) pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta
c) pre kamenárstva a pohrebne služby podnikajúce na základe živnostenského
oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle.
11. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správca
pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.

§12
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov pochovaných v hrobe je10 rokov od pochovania
Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov pochovaných v hrobke je 20 rokov od pochovania

§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi
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1. Na pohrebisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner, ktorý vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska .
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do veľkokapacitného kontajnera vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné predmety.
3. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Upratovanie, zametanie, kosenie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich k
nemu sa vykonáva podľa potreby.
5. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

§14
Režim údržby, čistoty a vykonanie dezinfekcie priestorov pohrebiska
1. Dezinfekcia sa prevádza umývaním podláh v chladiacom zariadení, chodbe, obradnej
miestnosti a vo WC podľa potreby.
2. Upratovanie, zametanie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich ku
pohrebisku sa vykonáva denne podľa potreby.
3. Všetok komunálny odpad z pohrebiska sa umiestňuje do jedného veľkokapacitného
kontajnera, ktorý pravidelne a podľa potreby odváža na vyprázdnenie zmluvný
partner.
.
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov pohrebiska,
podnájomcov, obstarávateľov, osoby vykonávajúce práce na pohrebiskách a pre
všetkých pracovníkov a pohrebných služieb.
2. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto poriadku sa ruší ustanovenia doteraz
prijatých nariadení resp. poriadkov ustanovujúcich túto problematiku.
3. Doterajšie právne vzťahy tykajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
v zmysle zákona o pohrebníctve.
§16
Zrušovacie ustanovenie
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varhaňovce č.3/2016 bol vyvesený na
verejné pripomienkovanie dňa 04.04.2016 a zvesený dňa 08.06.2016
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2. Na Všeobecne záväznom nariadení obce Varhaňovce č. 3/2016 sa uznieslo a schválilo
OcZ dňa 09.06.2016 uznesením č.16
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varhaňovce č.3/2016 bolo vyvesené na úradnej
tabuli obce dňa 10.06.2016 a zvesené dňa 25.06.2016
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varhaňovce č. 3/2016 nadobudlo účinnosť dňa
25.06.2016
5. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2016 sa zrušuje
VZN obce Varhaňovce č. 2/2015

Vo Varhaňovciach dňa 10.06.2016
Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce

