OBEC KLENOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Klenovec číslo 6/2012

Prevádzkový poriadok pohrebiska
a
Domu smútku obce Klenovec

Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína a domu smútku) obce Klenovec upravuje rozsah
služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku, t.j.:
-

povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska,

-

povinnosti nájomcu hrobového miesta,

-

povinnosti návštevníkov pohrebiska,

-

cenník služieb.
Čl. 1
Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska

Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje Obecný úrad Klenovec (ďalej len prevádzkovateľ
pohrebiska) .
1. Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku nasledovné služby:
a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov, podľa dohody obstarávateľa
pohrebu.
2. Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) správu domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení,
b) prevzatie ľudských pozostatkov ako aj ostatkov, ak sú doložené listom o prehliadke
mŕtveho vystavený lekárom,
c) ak bol spáchaný trestný čin, len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom
konaní.
3. Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom
zariadení, ktorého teplota sa pohybuje od

0˚ C - do 5 ˚C. Ak doba od úmrtia do

pochovania presiahne viac ako 48 hodín tak sa umiestni do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpečí teplotu – 10˚ C. V dome smútku sa nachádza jedna presklená chladnička, ktorá
slúži na uskladnenie do 48 hodín a na vystavenie pozostatkov pri pohrebnom obrade a
dve mrazničky, ktoré slúžia na uskladnenie pozostatkov presahujúce dobu 48 hodín.

Cirkevné a občianske smútočné obrady, zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. Dom smútku
sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu, pokiaľ nie je
s obstarávateľom pohrebu dohodnuté ináč. Prevádzkovateľ domu smútku umožní 30 min.
pred konečným uzavretím rakvy pred pochovaním, prítomnosť obstarávateľa pohrebu
a blízkych osôb. Zamestnanci prevádzkovateľa domu smútku pri manipulácii s rakvou sú
povinní citlivo a slušne sa správať k obstarávateľovi a k blízkym osobám zosnulého.
Čl. 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku.
1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné služby:
a) výkopové práce súvisiace s pochovaním, alebo exhumáciou,
b) správa a údržba pohrebiska,
c) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
e) zaisťuje zber a odvoz odpadu a zabezpečuje dodávku vody .
2. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov
na dobu minimálne 10 rokov. Po vyplatení hrobového miesta prevádzkovateľ určí
a vymeria hrobové miesto v súlade s plánom miest na pochovávanie. Hĺbka hrobu pre
dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť 1,8 m, hrob pre dieťa mladšie ako10
rokov je 1,2 m. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska.
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečiť schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom smútku a chodníkov na
pohrebisku,
b) dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku,
c) vykonať dezinfekciu chladiacich zariadení po každom jeho použití,

d) zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcom zachovaniu
dôstojnosti miesta,
e) vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebisku, prípadne zabezpečiť ich spílenie
oprávnenou osobou,
f) dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby nato určenej,
g) dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
pri prevádzkovaní domu smútku a pohrebiska v súlade s príslušnými platnými
právnymi predpismi,
h) viesť evidenciu pohrebiska v knihe ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ostatky
sú v hrobovom mieste uložené a osobné údaje nájomcu hrobového miesta,
i) písomne informovať nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za
ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu doručiť minimálne 5 mesiacov pred
uplynutím lehoty.
Čl.4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu
zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta,
b) pokosiť trávu, odstrániť burinu a nečistoty, dbať o poriadok, odpad z hrobového
miesta je nájomca povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej.
Zakazuje sa vjazd motorových vozidiel a motocyklov, robiť hluk na pohrebisku, neoprávnene
zasahovať do iného hrobového miesta, odhadzovať odpadky mimo nádob nato určených
zakazuje sa páliť odpad a vypaľovať trávu.

Čl.5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska.
1. Zakazuje sa:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko, vo výnimočných prípadoch
je vjazd motorových vozidiel akceptovaný len na základe predchádzajúceho súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
b) robiť hluk na pohrebisku,
c) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
d) odhadzovať odpadky mimo nádob nato určených,
e) na pohrebisku páliť odpad a vypaľovať trávu.
2. Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní:
a) správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia
verejnému záujmu.
Čl. 6
Prístup pohrebiska verejnosti.
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti denne:
a) v letnom čase od 7,00 hod. do 21,00 hod.,
b) v zimnom čase od 7,00 hod do 17:00 hod..
2. Tieto otváracie hodiny neplatia vo Sviatok všetkých svätých.

Čl.7
Záverečné ustanovenia
1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku obce Klenovec bol prerokovaný
a schválený obecným zastupiteľstvom obce Klenovec uznesením č. 270/2012 zo dňa
8.11.2012.
2. Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Tento

Prevádzkový

poriadok

nadobúda

účinnosť

dňom

schválenia

obecným

zastupiteľstvom.

V Klenovci dňa 9.11.2012.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Prílohy:
1. Cenník služieb

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2012

CENNÍK

SLUŽIEB

Jedno hrobové miesto na 10 rokov

7,-€

Dom smútku uloženie v chladiacom zariadení na 48 hod.

67,-€

Stavba jedno hrobu

23,-€

Stavba dvoj hrobu

46,-€

Vykopanie jamy do hĺbky 180 cm

42,-€

Vykopanie jamy do hĺbky 220 cm

52,-€

Vstup motorového vozidla na pohrebisko

7,-€

V Klenovci dňa 9.11.2012.
Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

