Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo č. 3/2019
o prevádzkovom poriadku pohrebísk
na území mesta Štúrovo
Mesto Štúrovo podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších prepisov
131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva

zákona
a zákona č.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo
o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Štúrovo
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky pohrebiská prevádzkované
mestom Štúrovo vrátane všetkých objektov, ktoré sa na nich nachádzajú. Riadia sa ním
všetky právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, poskytujúce
cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle platných predpisov, užívatelia prenajatých
hrobových miest a návštevníci, ktorí vstupujú do areálu pohrebísk. Na území mesta
Štúrovo ide o nasledujúce pohrebiská:
a) Starý cintorín, ulica Svätého Štefana, Štúrovo,
b) Nový Cintorín, Novocintorínska ulica, Štúrovo,
c) Vojnový cintorín Červenej armády, ulica Svätého Štefana, Štúrovo.
2. Pohrebiská uvedené v ods. 1 prevádzkuje Mesto Štúrovo, Námestie slobody č. 1,
943 01 Štúrovo (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“).
§2
Rozsah poskytovaných služieb na pohrebiskách
1. Na pohrebiskách sa poskytujú tieto služby a vykonávajú nasledujúce činnosti:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správa pohrebiska,
e) správa márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
f) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku.
2. Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a), b) vykonávajú pohrebné služby na základe
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pohrebiska.
3. Činnosti uvedené v odseku 1 písm. c), d), e) a f) vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebísk pri zabezpečovaní starostlivosti
o
vojnové hroby ako aj zrušenie vojnových hrobov upravuje platný zákon o vojnových
hroboch.
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§3
Evidencia súvisiaca s prevádzkovaním pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1. Evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
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 a hĺbky pochovania,
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 je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 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, alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
§4
Nájom hrobového miesta - užívanie hrobového miesta
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy,
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr
ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku,
Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu;
o už uskutočnenom zásahu sú správca a prevádzkovateľ pohrebiska povinní
bezodkladne písomne informovať nájomcu,
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 uzatvorenie nájomnej zmluvy možno
uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta,
Právo na hrobové miesto sa preukazuje:
a) pri starších nájmoch podľa záznamov v evidencii a potvrdením o zaplatení
poplatku za prenajaté miesto, alebo iným hodnoverným dokladom,
b) pri nových nájmoch nájomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení nájomného.
Postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, za ktoré bolo
zaplatené nájomné, môže bezodplatne nájomca vykonať v prospech inej osoby až po
prerokovaní s prevádzkovateľom pohrebiska, s jeho písomným súhlasom a následnou
zmenou v evidencii hrobových miest,
Po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol
nájomcom. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby
od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu. Ak žiadna blízka osoba nepožiada
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o uzatvorenie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto
hrobové miesto počas tlecej doby bez nájomcu,
8. Nájom možno zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženia urny s popolom
na pohrebisku,
9. Vojnové hroby sú od nájomného oslobodené.
§5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti 30 cm od hranice hrobového miesta
v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od
rôznych nánosov. Príslušenstvo hrobu musí byť osadené tak, aby neohrozoval
návštevníkov pohrebiska, okolité hrobové miesta a vybavenie pohrebiska,
2. Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové
výzdoby, odpad z vyhorených sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad
pohrebiska,
3. Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku
tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska,
4. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň,
náhrobná doska a pod.) alebo k jej úprave je nájomca povinný získať písomné
povolenie od prevádzkovateľa pohrebiska. Vzniknutý stavebný odpad je nájomca
povinný odviesť z pohrebiska na vlastné náklady,
5. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a
tvar stavby, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je
povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci,
6. V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred
schválená prevádzkovateľom pohrebiska,
7. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So
spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na
pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska,
8. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky
na pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
9. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich
opierať o susedné príslušenstvá hrobov,
10.Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska písomnou formou nahlásiť všetky
zmeny kontaktných údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest (aktuálna
adresa trvalého bydliska, kontakty: telefón, e-mail).
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
2. Na pohrebisku je zakázané:
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
1.
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b) odhadzovať nepotrebné predmety a odpadky z hrobov mimo vyhradených nádob,
c) vstup so zvieratami,
d) robiť hluk alebo akýmkoľvek spôsobom rušiť pietu tohto miesta, šliapať po
hroboch, trávnikoch, kvetinových záhonoch, odcudzovať kvety a predmety
z hrobov,
e) rozsvecovať kahance a sviečky mimo hrobových miest a mimo miest na to
vyhradených,
f) ukladať nádoby, náradia a iné predmety na trávnaté porasty a okolo hrobových
miest,
g) spaľovať trávu, lístie alebo iný odpad,
h) umiestňovať reklamy vo všetkých priestoroch pohrebiska, na objektoch
a vybavenosti pohrebiska, na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou
pohrebiska,
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby,
ponúkajúce tovary a služby na pohrebisku a obťažujúce svojím správaním iných
návštevníkov pohrebiska,
4. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku sa môže konať iba so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a s platným povolením organizátora na
zhromaždenie podľa osobitného predpisu,
5. Vstup motorových vozidiel na pohrebisko je možný iba po vyhradených komunikáciách
a s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska.
§7
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty,
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť,
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta,
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených
v
odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na
vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové
miesto,
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku,
6. Ak prevádzkovateľovi pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo
dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do
tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú
vec,
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 3 písm. c)
a
nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu
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na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec,
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva
hrobu.
§8
Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisku
1. Obstarávateľ pohrebu má právo zvoliť si prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorej
služby využije pri pohrebe,
2. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu,
3. Každý prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý chce vykonávať svoju podnikateľskú
činnosť na pohrebiskách v meste Štúrovo, je povinný ešte pred začatím tejto svojej
podnikateľskej činnosti oznámiť jej rozsah prevádzkovateľovi pohrebiska a dohodnúť
si s jeho kompetentnými pracovníkmi pravidlá činnosti a prípadnú súčinnosť,
4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi po vstupe na pohrebisko mesta Štúrovo
prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta Štúrovo,
5. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
motorovým vozidlom na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska:
a) na vykopanie hrobu,
b) na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku, na vykonanie
pohrebného obradu a na miesto pochovania,
c) na zasypanie hrobu,
d) na úpravu hrobového miesta po pohrebe,
e) na vykonávanie exhumácie.
6. Pohrebné obrady a rozlúčky sa vykonávajú v pracovné dni t. j. pondelok až piatok.
Dátum a hodinu pohrebného obradu a rozlúčky určí prevádzkovateľ pohrebiska po
dohode s obstarávateľom pohrebu,
7. Všetci vykonávatelia pohrebných obradov a rozlúčok musia úzko spolupracovať
s
prevádzkovateľom pohrebísk s cieľom dosiahnuť a zabezpečiť maximálnu dôstojnosť
pohrebov a spokojnosť pozostalých,
8. Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisku prevádzkovateľ
pohrebnej služby nesmie poškodiť okolité hroby a príslušenstvo pohrebiska,
9. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska
osobu, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, predložiť list o
prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Ľudské pozostatky nakazené
nebezpečnou chorobou je zakázané vystaviť a musia sa uložiť len do vzduchotesne
uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou,
10.Pracovníci pohrebnej služby sú povinní v priestoroch Domu smútku zdržať sa v styku
s pozostalými necitlivého správania, nesprávať sa hlučne, nevstupovať do priestorov
obradnej siene v znečistených osobných ochranných prostriedkoch a po ukončení
obradu premiestniť smútočné vence a kytice z katafalku a obradnej siene na miesto
dohodnuté s obstarávateľom pohrebu.
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§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky a ukladajú spopolnené ľudské
pozostatky. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú v urne
s popolom na pohrebisku,
2. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je možné len s vedomím prevádzkovateľa
pohrebiska,
3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov
b) Pre dieťa mladšie ako 10 rokov
c) Prehĺbený hrob - pri predpoklade uloženia
dvoch rakiev nad sebou

hĺbka najmenej 1,6 m
hĺbka najmenej 1,2 m
hĺbka najmenej 2,2 m

musí byť najmenej 0,5 m nad
hladinou podzemnej vody
e) Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
musí byť po uložení do hrobu
f) Rakva s ľudskými pozostatkami
zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m
d) Dno hrobu

4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov,
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 1m,
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. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky ukladá prevádzkovateľ pohrebiska,
prevádzkovateľ pohrebnej služby podľa priania obstarávateľa pohrebu v urne do
urnového miesta, do hrobu alebo kolumbária. Urny s popolom na pohrebisku môže
uložiť aj nájomca hrobového miesta na základe povolenia.
§ 10
Stavebné práce na pohrebisku
1. Stavebné práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať
iba písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely
tohto prevádzkového poriadku rozumie výstavba hrobky, výstavba rámu hrobu,
osadenie pomníka, demontáž, oprava a rekonštrukcia príslušenstva hrobu a pomníka,
2. Každý zhotoviteľ, ktorý chce vykonávať svoju podnikateľskú činnosť na pohrebiskách
v meste Štúrovo, je povinný ešte pred začatím tejto svojej podnikateľskej činnosti
oznámiť jej rozsah prevádzkovateľovi pohrebiska a dohodnúť si s jeho kompetentnými
pracovníkmi pravidlá činnosti a prípadnú súčinnosť,
3. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia
prevádzkovým poriadkom,
4. Vykonávať stavebné práce na pohrebisku je povolené len v pracovných dňoch
od
8.00 hod. do 15.00 hod. V dňoch pohrebov musia byť stavebné práce ukončené
najneskôr 2 hodiny pred začiatkom pohrebu,
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5. Začatie stavebných prác na pohrebisku je povolené len po získaní písomného povolenia
na dané práce od prevádzkovateľa pohrebiska. Bez povolenia je zakázané budovanie
akéhokoľvek hrobového príslušenstva na pohrebiskách,
6. Vjazd motorových vozidiel vykonávateľov stavebných prác na pohrebisko je možný len
s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska alebo na základe vydaného
písomného povolenia na stavebné práce,
7. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zabezpečiť si odber elektrickej energie potrebnej
na výkon stavebných prác vlastným zdrojom,
8. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku je zakázané,
9. Pri nedodržaní stanovených rozmerov príslušenstva hrobu v povolení prevádzkovateľa
pohrebiska, tento môže nariadiť úpravu hrobového príslušenstva na stanovené rozmery
podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska na náklady zhotoviteľa,
10.Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ stavebných prác povinný na svoje náklady
vyčistiť okolie hrobu a vzniknutý odpad zneškodniť (zhodnotiť) v zariadení na to
určenom, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
11.V prípade poškodenia susedných hrobov je povinný zhotoviteľ stavebných prác na
svoje náklady spôsobené škody odstrániť,
12.Pri stavebných prácach je prísne zakázané rozliať betón alebo skladovať akýkoľvek
materiál na dláždených chodníkoch,
13.Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska je zakázané osadzovať lavičky nájomcami
hrobových miest, vynášať z pohrebísk časti náhrobkov, cudzie hrobové ozdoby, a pod.
§ 11
Čas, kedy sú pohrebiská prístupné verejnosti
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti nasledovne:
a) od 16. apríla do 15. októbra – od 6.00 hod. do 21.30 hod.,
b) od 16. októbra do 15. apríla – od 7.00 hod. do 19.00 hod.,
c) od 29. októbra do 5. novembra – od 7.00 hod. do 21.00 hod.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať
alebo obmedziť počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania
exhumácie, slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity, poľadovice, ak nie
je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
§ 12
Dĺžka tlecej doby a exhumácia
1. Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách je 10 rokov od pochovania v hrobe,
2. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať pri dodržaní podmienok
ustanovených zákonom na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už
nežije,
c) obce, ak bola obstarávateľom pohrebu,
3. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené písomnou formou a musí obsahovať:
a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky
pred uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky
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4.
5.
6.

prevezie,
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa bodu 2 nevyhovie, rozhodne o nej súd,
Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon,
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebiska sú komunálnymi
odpadmi,
2. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového
miesta do zberných nádob na to určených na pohrebisku,
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti prevádzkou
pohrebiska v súlade so zákonom o odpadoch,
4. Do zberných nádob sa zakazuje dávať stavebný odpad a iný odpad zo stavebnej činnosti.
§ 14
Cenník služieb na pohrebisku
Ceny služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebísk na pohrebiskách upravuje
Cenník služieb, ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.
§ 15
Priestupky a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ
pohrebiska, mestská polícia Štúrovo, poverení zamestnanci Mesta Štúrovo,
2. Priestupku na úseku pohrebníctva, podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov pohrebiska podľa § 6,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska,
3. Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania,
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,
5. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur,
6. Priestupky podľa odseku 2 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec.
Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce,
7. Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.

§ 16
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Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné
pripomienkovanie dňa 10.06.2019 a zvesený dňa 25.06.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v
Štúrove dňa 25.06.2019 uznesením č. 67/2019.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
28.6.2019 a zvesené dňa 15.7.2019
4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Štúrovo č. 2/2013 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
v znení č. 8/2015.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2019

Ing. Eugen S z a b ó, v.r.
primátor mesta
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Príloha č. 1
Cenník za nájom hrobových miest a cintorínske služby
platné od 1.7.2019
Nájom hrobových miest
Cena na
10 rokov
7,-€
15,-€
23,-€
31,-€
38,-€
46,-€
53,-€
20,-€
13,-€

Typ hrobu
Detský hrob
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Štvorhrob
Päťhrob
Šesťhrob
Urnové miesto
Krypta 1m2

Cintorínske služby - poplatky
Poskytnutie obradnej siene k pietnemu aktu
Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
Použitie ozvučovacej techniky v obradnej sieni a na pohrebisku
Poplatok za odber vody na 10 rokov
Jednorazový vstup s vozidlom
Povolenie stavebných úprav hrobových miest
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25,-€
8,-€
3,-€
10,-€
2,-€
7,-€

