VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.: 6/2010
OBCE SKALITÉ O POHREBNÍCTVE
Obecné zastupiteľstvo obce Skalité, na základe samosprávnej činnosti podľa v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
v súlade so zákonom NRSR č.131/2010 o pohrebníctve, sa dňa 7.12.2010 uznesením č. 151/2010
uznieslo na tomto

Všeobecnom záväznom nariadení
o p o h r e b n í c t v e.
Článok 1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Obec Skalité určuje práva a povinnosti
prevádzkovateľa pohrebísk, práva a povinnosti občanov a návštevníkov pohrebísk tak, aby boli
v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami
a s ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním pohrebiska a návštevníkov pohrebiska.

Článok 2
Rozsah platnosti
12. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky pohrebiská a Dom nádeje na území
Obce Skalité.
13. Správu cintorínov vykonáva Obec Skalité prostredníctvom správcu, svojej príspevkovej
organizácie Obec Skalité –Prevádzkáreň, ktorý má na túto činnosť oprávnenie. Zodpovedný
zástupca prevádzkovateľa pohrebiska musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Článok 3
Základné pojmy
1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3. Pochovávanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov /ďalej len popol/
uložením urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste.
4. Konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú.
5. Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený
s obradom.
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6. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
7. Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
8. Pohrebisko je cintorín, kolumbárium kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová
lúka.
9. Cintorín je pohrebisko určené na pochovávanie.
10. Urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov do zeme.
11. Urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme.
12. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo miesto
na uloženie urny.
13. Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
14. Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev
s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní
vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve.
15. Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne
vedľa seba.
16. Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva
zeminou.
17. Exhumácia je vyňatie ľudských pozostatkov z hrobu.

Článok 4.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami alebo ostatkami.
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo
k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín
od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho
pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do
14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v § 8 ods.4 písm. h zákona č. 131/2010 Z. z o
pohrebníctve. ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať
za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
4. Zakázané je vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli
viac ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení a ostatné činnosti uvedené
v § 4 zákona č. 131/2010 Z. z.
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5. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou sa musia
uložiť len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.
6. S ľudskými pozostatkami a ostatkami sa musí zaobchádzať spôsobom dôstojným, aby sa
nedotýkalo etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
7. Ak do 96 hodín od úmrtia niekto pochovanie nezabezpečí, alebo z dôvodu nezistenia
totožnosti mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorého území došlo
k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorého katastrálnom
území sa ľudské pozostatky našli.
8. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinné podľa ods. 7 bezodkladne oznámiť jeho
úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo
konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14
dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR alebo príslušnej
diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom
oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovania na
území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať.

Článok 5
Zriadenie pohrebiska
1. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť
pochovávanie na pohrebisku inej obce.
2. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama podľa tohto zákona alebo prostredníctvom
prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiská a Domu nádeje upravuje prevádzkový poriadok
pohrebiska.
4. Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
5. Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie
ľudských pozostatkov.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len úrad) má v územnom konaní o zriadení
pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri
ochrane zdravia.
7. Ak majú byť súčasťou pohrebiska hroby aj hrobky, zriaďovateľ pohrebiska je povinný
predložiť aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je
vhodný na taký spôsob pochovávania. Orgán štátnej vodnej správy má v územnom konaní o
zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť
pri ochrane vôd.
8.
Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné
stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na zriaďovanie hrobov,
hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku a ich akúkoľvek úpravu je potrebný
písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebísk a Domu nádeje.
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9. Ochranné pásme pohrebiska je 50 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani
umiestňovať budovy.
10. Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie príslušníkov cirkví, ktorým vnútorné
predpisy neumožňujú pochovávanie ľudských pozostatkov na pohrebisku. Prevádzkovanie
neverejného pohrebiska nesmie ohroziť verejné zdravie a podlieha štátnemu zdravotnému
dozoru. Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa vzťahujú ustanovenia zákona č.
131/2010 Z. z., /okrem § 19 ods.1 písm. c/ zákona o pohrebníctve.

Článok 6
Exhumácia ľudských ostatkov
Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,
alebo obec, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Žiadosť o exhumáciu tohto prevádzkového poriadku žiadateľ podáva prevádzkovateľovi
pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené 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, ktorý ľudské ostatky prevezie.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd. Na rozhodovanie o
exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu
požiadal.

Článok 7
Tlecia doba
Tlecia doba na pohrebiskách obce Skalité je stanovená na 25 rokov.
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Článok 8
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonanie exhumácie
d) správu a údržbu pohrebiska a Domu nádeje
e) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
f) vedenie evidencie, súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

Článok 9
Prevádzkový poriadok pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na
schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb, poskytovaných na pohrebisku,
b) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska a obradných siení, ak je taká úprava potrebná,
d) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činností, potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán miest na
pochovávanie,
g) dĺžku tlecej doby,
h) spôsob nakladania s odpadmi,
i) cenník služieb
j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby,
k) spôsob vedenia evidencie v súlade s § 17 zákona o pohrebníctve.
4. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
pohrebisku.
5. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ pohrebiska súhlas
Obecného zastupiteľstva obce Skalité .
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Článok 10
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho alebo pasom pre mŕtvolu,
b) pri ukladaní ľudských pozostatkov a exhumácii ľudských ostatkov dodržiavať ustanovenia
§ 19 zákona č. 131/2010 Z. z.
c) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu podľa § 17 odsek 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné
zaplatené, dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa,
súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
h) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme
hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie
mestu.

Článok 11
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pričom za
hrobové miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie
hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny.
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
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Článok 12
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

Článok 13
Užívanie hrobového miesta
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku za nájom.
Do roku 2007 sa právo na hrobové miesto preukazuje: v starších prípadoch cintorínskou
evidenciou správy cintorína alebo potvrdenkou o zaplatení poplatku za prenajatie hrobového
miesta.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska ponecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára písomnou formou na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej
doby na pohrebisku.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má prednostné právo osoba
blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo
možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď
je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových
miest.
Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu/prenájom/ vyberá na základe nájomnej zmluvy
správca pohrebiska a domu smútku. Poplatky sú príjmom obce.
Výška poplatkov za prenájom a obnovu miesta na cintoríne, výška poplatkov za ďalšie služby ako
je poskytnutie chladiaceho zariadenia, el. energie a vody je upravená v Prevádzkovom poriadku
pohrebiska v Skalitom, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a je jeho
neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 14
Výpoveď nájomnej zmluvy
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty.
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Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
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 preloženie
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy
z dôvodov uvedených v odseku 3. písmena a) a b), a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo
dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.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 alebo sídlo , uverejní túto informáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.3 písm. c),
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil
príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho
prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá obci, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu
považuje za opustenú vec.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.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 na 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.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Článok 15
Zrušenie pohrebiska
Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých
ľudských ostatkov, uložených na pohrebisku.
Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby, uvedenej v ods.1 zrušiť len z dôvodov uvedených
v § 20 ods.1 zákona NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve alebo z dôvodu verejného záujmu na
základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
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Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie
ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na inom
pohrebisku.
Ak bolo pohrebisko zrušené, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na rozptylovej lúke do
hĺbky 10 cm, vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko
zrušilo, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku.
Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky sa môžu zrušiť len po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení
vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky evidované
v zozname pamätihodnosti obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce .
Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ pohrebiska
iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci.

Článok 16
Odborná spôsobilosť
Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa zákona
NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
.

Článok 17
Kontrola VZN a sankcie
1. Kontrolu ustanovení tohto VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko vykonávajú poverení
zamestnanci obce.
2. Priestupku podľa §32 zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z. z. sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta podľa §24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa §24 písm. b) zákona
o pohrebníctve,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa §24 písm. c)
zákona o pohrebníctve,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa §24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa §24 písm. e) zákona o pohrebníctve,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov podľa §25 písm. a) zákona o pohrebníctve,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa §25 písm. b). zákona o pohrebníctve.
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8. 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.
9. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
10. Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. možno uložiť blokovú
pokutu do výšky 66 eur.
11. Priestupky podľa odseku 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos je príjmom
rozpočtu obce.

Článok 18
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákona.

Článok 19
Právoplatnosť a účinnosť
1. Doterajšie právne vzťahy, týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované.
2. Toto nariadenie č. 6/2010 schválené OZ dňa 07.12.2010 uznesením č. 151 /2010
nadobúda účinnosť 01. 01. 2011.VZN obce Skalité č. 6/2010 je vyvesené na úradnej tabuli
dňa 13.12 .2010 taktiež je uschované na Obecnom úrade v Skalitom u starostky obce
a podľa zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov na požiadanie môže byť
predložené k nahliadnutiu. Toto nariadenie nadobúda právoplatnosť pätnástym
dňom od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
3.Schválením tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 2/2008 Obce Skalité o cintorínskom
poriadku.
PaedDr. Andrea Šimurdová
starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce Skalité dňa: 13.12.2010
Zvesené z úradnej tabule obce Skalité dňa : 01.01.2011
Príloha č. 1 k VZN o pohrebníctve: Prevádzkový poriadok pre pohrebiska a Domu nádeje
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