Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 / 2020

ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Orvište

Obec Veľké Orvište podľa § 4 ods. 3 písm. g) a n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v
súlade s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení vydáva toto všeobecné záväzné
nariadenie.
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Orvište

§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Veľké Orvište, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
§2
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
16.09.2020 a zverejnený na webovom sídle obce www.velkeorviste.sk dňa 16.09.
2020.
(2) V lehote na predloženie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia do
01.10. 2020 (vrátane) neboli doručené žiadne pripomienky. Vyhodnotenie
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia uskutočnené dňa 01.10.2020.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia doručené
poslancom dňa 01.10.2020.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo
Veľkom Orvišti uznesením č. 48/2020 zo dňa 05.10.2020.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
dňa 06.10.2020.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20.10.2020
(pätnástym dňom od vyvesenia).
(6) Týmto všeobecným záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2007, ktorým bol vydaný Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce
Veľké Orvište zo dňa 18. 4. 2007.
Vo Veľkom Orvišti dňa 06.10.2020

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Orvište

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE VEĽKÉ ORVIŠTE
Článok 1
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje rozsah služieb poskytovaných na
pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov
pohrebiska, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie
pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi a podmienky vstupu prevádzkovateľa
pohrebnej služby na pohrebisko.
Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebiska
(1) Obec Veľké Orvište je prevádzkovateľom pohrebiska v obci Veľké Orvište.
(2) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Obec Veľké Orvište
Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Obec Veľké Orvište, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Veľké Orvište poskytuje
nasledovné služby:
a) nájom hrobových miest,
b) vedenie evidencie hrobových miest,
c) vedenie evidencie prevádzkovania pohrebiska,
d) správu domu smútku,
e) správu a údržbu pohrebiska, komunikácií, oplotenia a zelene na pohrebisku,
f) starostlivosť o inžinierske siete na pohrebisku,
g) zabezpečenie technickej vybavenosti na pohrebisku a v dome smútku,
h) zverejňovanie informácii na mieste obvyklom na pohrebisku.
(2) Vykopanie hrobu, zasypanie hrobu, uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov do hrobu alebo hrobky a vykonanie exhumácie zabezpečuje pohrebná služba
poverená obstarávateľom pohrebu alebo tým, kto prikázal alebo požiadal o vykonanie
exhumácie. Poverená pohrebná služba musí mať zároveň oprávnenie na
prevádzkovanie pohrebiska.
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Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Nájomca je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.
(2) Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto a bezprostredné okolie v
riadnom stave a to na vlastné náklady. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené,
zbavené buriny, očistené od rôznych nánosov, pomníky musia byť osadené tak, aby
neohrozovali bezpečnosť návštevníkov alebo okolité hrobové miesta. Znehodnotené
kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narúšajú
estetický vzhľad pohrebiska je potrebné z hrobového miesta odstrániť.
(3) Nájomca je povinný udržiavať vzhľad hrobového miesta a bezprostredného okolia tak,
aby nepôsobili neesteticky a rušivo vo vzťahu k pohrebisku a okolitým hrobovým
miestam.
(4) Nájomca je povinný udržiavať poriadok na pohrebisku.
(5) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na
vlastné náklady len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
(6) Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca alebo osoby, ktoré na
pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu dodržiavať pokyny prevádzkovateľa
pohrebiska.
(7) Nájomca hrobového miesta nie je oprávnený svojvoľne vysádzať dreviny na
prenajatom hrobovom mieste a ani inak upravovať a meniť vzhľad okolia prenajatého
hrobového miesta (napr. umiestňovaním lavičiek a podobne), len s predchádzajúcim
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
(2) V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto
miesta je zakázané:
a) správať sa hlučne a nedôstojne,
b) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
c) ukladať odpad mimo miest na to určených,
d) ukladať odpad z miest mimo pohrebiska,
e) spaľovať odpad,
f) vodiť psov a iné zvieratá na pohrebisko,
g) poškodzovať a ničiť hrobové miesta a ich príslušenstvo a zariadenia pohrebiska,
h) poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín a drevín,
i) jazdiť na bicykloch, kolobežke, kolieskových korčuliach, skateboarde a podobných
prostriedkoch.
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(3) Vjazd na pohrebisko motorovým vozidlom je povolený len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska za účelom:
a) realizácie stavebných prác (dovoz a odvoz materiálu a odpadu),
b) pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou,
c) pri zabezpečovaní údržby pohrebiska,
d) pri preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
(4) Návštevníci pohrebiska sú povinní zaobchádzať s úžitkovou vodou hospodárne.
(5) Umiestňovanie ponúk a reklám na pohrebisku je zakázané, okrem miest na to
určených a so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 6
Vstup na pohrebisko
(1) Pohrebisko je verejnosti prístupné v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.
(2) Na pohrebisku je možné zdržovať sa len počas doby prístupnosti pohrebiska.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
(1) Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami môže do hrobu alebo
hrobky ukladať len pohrebná služba. Urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami
alebo ľudskými ostatkami môže do hrobového miesta uložiť aj iná osoba (nájomca
hrobového miesta, obstarávateľ pohrebu a podobne).
(2) Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta
musia byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa § 17 ods. 4 písm. a)
bod 1 podbod 1a) až 1c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov.
(3) Hrobové miesta sa zriaďujú tak, aby bol medzi nimi voľný priestor v šírke najmenej
0,3 m.
Článok 8
Plán hrobových miest
Plán hrobových miest pohrebiska obce Veľké Orvište tvorí prílohu tohto prevádzkového
poriadku a je k dispozícii na obecnom úrade a na webovom sídle obce.
Článok 9
Dĺžka tlecej doby
(1) Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov od pochovania v hrobe.
(2) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba
sa primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.
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Článok 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
(1) Evidenciu hrobových miest vedie prevádzkovateľ pohrebiska elektronicky s výstupom
pre verejnosť na webovom sídle obce.
(2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v písomnej forme.
Článok 11
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Odpad pochádzajúci z hrobového miesta, okrem stavebného odpadu, musí byť
uložený do príslušných smetných nádob a kontajnerov umiestnených na pohrebisku.
(2) Do smetných nádob a kontajnerov umiestnených na pohrebisku je zakázané ukladať
odpad, ktorý nemá pôvod na pohrebisku.
(3) Stavebný odpad vzniknutý pri budovaní, úprave alebo oprave hrobového miesta, je
povinný jeho pôvodca odstrániť sám, uložením na skládku odpadu na to určenú.
Článok 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko
len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska len v nevyhnutnom rozsahu.
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby
nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska.
(3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržiavať ustanovenia tohto
prevádzkového poriadku a svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov.
(4) Obstarávateľ pohrebu alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť
prevádzkovateľovi pohrebiska čas a dátum smútočného obradu, najneskôr 24 hodín
pred plánovaným smútočným obradom.
Článok 13
Podmienky ekologického pochovávania
Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie.
Článok 14
Cenník služieb
Poplatky za služby poskytované na pohrebisku sú stanovené vo všeobecne záväznom
nariadení obce Veľké Orvište č. 8/2015 o úhradách za pracovné úkony vykonávané
obecným úradom vo Veľkom Orvišti.
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Článok 15
Priestupky
(1) Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska je priestupkom podľa
§ 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za tento
priestupok možno uložiť pokutu do 33,- Eur.
(2) Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v
znení neskorších predpisov.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
(1) Tento prevádzkový poriadok pohrebiska je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska,
pre nájomcov hrobových miest, pre všetkých návštevníkov pohrebiska, pre osoby
vykonávajúce práce na pohrebisku, pre pohrebné služby ako aj pre účastníkov
pohrebu.
(2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska
vykonáva obec Veľké Orvište.
(3) Ďalšie podrobnosti, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok pohrebiska,
upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Príloha k Prevádzkovému poriadku pohrebiska obce Veľké Orvište

PLÁN HROBOVÝCH MIEST
POHREBISKA OBCE VEĽKÉ ORVIŠTE

