Obec Trenčianske Bohuslavice
913 07 Trenčianske Bohuslavice č.135, IČO 00312061

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2020
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1)

(2)

Prevádzkový poriadok obce o správe a prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na
území obce Trenčianske Bohuslavice (ďalej len prevádzkový poriadok pohrebiska)
upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku na území obce
Trenčianske Bohuslavice.
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej
len prevádzkovateľ), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na
pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku na území obce Trenčianske Bohuslavice
je Obec Trenčianske Bohuslavice; IČO: 00312061; adresa: 913 07 Trenč. Bohuslavice
č.135; Kontakt: 0327782233; Štatutárny zástupca: Darina Jurigová – starostka obce.
Poskytovateľom pohrebnej služby na území obce Trenčianske je Štefan Buček –
DÁLIA, Dúbrava 548, 913 33 Horná Súča, IČO: 50 080 199.
Odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie pohrebiska pre obec Trenčianske
Bohuslavice je p. Štefan Buček, bytom Dúbrava 548, 913 33 Horná Súča, na základe
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, číslo osvedčenia
B/2015/01917-004/H10, zo dňa 22.04.2015.
Odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie pohrebnej služby pre obec Trenčianske
Bohuslavice je p. Štefan Buček, bytom Dúbrava 548, 913 33 Horná Súča, na základe
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby, číslo
osvedčenia B/2015/01919-005/H10, zo dňa 22.04.2015.
Obec má na svojom katastrálnom území pohrebisko na par. č. 186 (dolný cintorín)
a par. č. 190 a 191 (horný cintorín), umiestnené v intraviláne obce.
Kapacita pohrebiska obce je 250 miest na hornom cintoríne a 400 miest na dolnom
cintoríne. Plán cintorínov a situácia umiestnenia hrobových miest tvoria prílohu
prevádzkového poriadku.
Pohrebisko má vybudovaný dom smútku (ďalej len DS), ktorý je umiestnený na parc.
č.218 pri dolnom cintoríne. DS pozostáva z obradného zastrešeného priestoru, priestoru
pre uloženie zosnulých, miestnosti pre kňazov a WC, miestnosti pre hrobárov s WC pre
účastníkov pohrebov. DS má zabudovaný chladiaci box. DS je napojený na verejný
vodovod a odkanalizovaný do žumpy.“

Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

(1)

Obec Trenčianske Bohuslavice zabezpečuje na pohrebisku v Trenčianskych
Bohuslaviciach vo vlastnej réžii a v rozsahu:
a) nájom hrobového miesta
b) správu a údržbu pohrebiska, objektov, komunikácií a zelene na pohrebisku
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) zverejňovanie informácií na pohrebiskách na obvyklom mieste

(2) Ostatné práce na pohrebisku vykonáva prevádzkovateľ – správca pohrebiska, prípadne iné
pohrebné služby len so súhlasom a za podmienok prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce s pochovaním alebo s exhumáciou
b) pochovávanie ľudských ostatkov, alebo pozostatkov, vrátane ukladania urien
do hrobu, alebo hrobky
c) vykonanie exhumácie
d) zabezpečovanie správy pohrebiska na základe získanej odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie pohrebiska
e) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí
splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a
uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby
f) zverejňovanie informácií na pohrebiskách na obvyklom mieste
(3) Činnosti uvedené v §3 ods. 2 písm. a), c), d) a e) zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska,
činnosti v §3 ods. 2 písm. b) vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska prípadne iné pohrebné
služby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie týchto služieb.
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Hrobové miesto sa prenajíma písomnou zmluvou o nájme hrobového miesta (ďalej len
zmluva), ktorú uzatvára žiadateľ – nájomca s Obcou Trenčianske Bohuslavice.
Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvo
nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
(2) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
(3) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) na vlastné náklady po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy, alebo zrušení
nájomnej zmluvy odstrániť z hrobového miesta príslušenstvo hrobu.
(4) Nájomca hrobového miesta je povinný pri nakladaní s odpadom dodržiavať podmienky
zberu separovaného odpadu na území obce a nakladať s odpadom v súlade s §10.

Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska a domu smútku
(1)

(2)
(3)

Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týka
povinností návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
c) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných
látok.
Návštevníci pohrebiska sú povinní pri nakladaní s odpadom dodržiavať podmienky
zberu separovaného odpadu na území obce a nakladať s odpadom v súlade s §10.
Článok 6
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti.

(1)
(2)

(3)
(4)

Pohrebisko ( horný a dolný cintorín) sú prístupné verejnosti v čase od 800 do 1700.
Pohrebisko je počas letných mesiacov a obdobia pamiatky zosnulých prístupné
verejnosti nasledovne:
800 - 1900
od 1. mája do 30 septembra
800 - 2000
od 1. októbra do 18 novembra
Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej doby opustiť.
Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 24 hodín
od úmrtia. Ak bola prevedená pitva, možno zosnulého pochovať ihneď po pitve, ak ide
o súdnu pitvu, možno zosnulého pochovať len so súhlasom prokurátora alebo
vyšetrovateľa.
Ľudské pozostatky (mŕtve ľudské telá) sa ukladajú do chladiaceho boxu v DS iba
v rakvách, pričom telo nie je prístupné až do stanovenej doby – 2 hodiny pred
pohrebom. Výnimku povoľuje obecný úrad iba v odôvodnených prípadoch najbližším
príbuzným. DS slúži zároveň i ako priestor na výkon občianskych i cirkevných obradov.
Smútočný obrad sa vykonáva v zastrešenom priestore DS, kde je telo zosnulého počas
celého obradu uložené v uzatvorenej rakve na pojazdnom katafalku.
Vence a iné kvetinové dary sa prinášajú v deň pohrebu a ukladajú sa v miestnosti pre
uloženie zosnulých.
Osvetlenie DS je zabezpečené elektrickými svietidlami. Používať súkromné svietidla,
alebo svietidlá s otvoreným ohňom sa zakazuje.
Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný
záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) dĺžka hrobu pre dospelú osobu musí byť 2,1 m;
b) šírka hrobu musí byť 0,8 m;
c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody;
d) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m;
e) hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,2 m;
f) pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m
g) prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m;

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

h) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 0,30 m;
i) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo
predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m
Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak , aby pred uplynutím
tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácií s telesnými ostatkami
uloženými v spodnej rakve.
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 7 písm. h).
Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne vedľa seba.
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 1 meter.
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.
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.
Vnútorný priestor hrobky na uloženie rakvy má rozmer:
a) dĺžka otvoru musí byť 2,4 m;
b) šírka otvoru musí byť 1,0 m;
c) hĺbka pre dve rakvy musí byť najmenej 1,70 m;
Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových
miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo
hrobiek.
Na jedno urnové miesto je možné uložiť viacero schránok so spopolnenými ľudskými
pozostatkami.
Urnový hrob na ukladanie spopolnených ľudských ostatkov musí spĺňať tieto
požiadavky:
a) rozmery urnového hrobu 0,5 m x 0,5 m
b) urnové miesto má max. rozmer: 0,8 x 0,8 m
Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci prevádzkovateľa
vykonávajúci výkop povinní s nájdenými zotletými kostrovými ostatkami narábať
s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne
hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.
Po skončení smútočného obradu poverený zamestnanec priestory DS, chladiaceho boxu
a katafalku vydezinfikuje zriedeným roztokom SAVO a opláchne vodou.
Zamestnanci (hrobári) sú povinní pri manipulácii so zosnulým používať ochranné
pracovné pomôcky – jednorazové rúška cez ústa a nos a jednorazové gumové rukavice.
Článok 8
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá
minimálne 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské ostatky po uplynutí stanovenej tlecej doby
nie sú zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť.

Článok 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska a pravidlá pre prideľovanie hrobového a urnového
miesta
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Evidenciu pohrebiska na území obce vedie Obec Trenčianske Bohuslavice. Evidencia
pohrebiska sa vedie pre každý cintorín samostatne. Obsahuje evidenčné listy hrobových
a urnových miest, plán hrobových a urnových miest.
Evidenčný list hrobového a urnového miesta (ďalej len „hrobové miesto“) obsahuje:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v 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 nájomcu, ak je nájomcom fyzická
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového, (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje
o zmene nájmu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ.
Plán hrobových a urnových miest tvorí prílohu Prevádzkového poriadku pohrebiska.
Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, evidencia hrobových miest (hrobové knihy) budú
uložené do archívu obce.
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi hrobové a urnové miesto vo vybranom sektore
v radoch za sebou.
Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo
zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
Zvyšky kameňa, betónu a hliny nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je
povinný zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska.
Zvyšky kvetinovej výzdoby hrobu, vence a zvyšky výzdoby hrobov sa umiestňujú do
kontajnerov umiestnených na cintorínoch.
Do kontajnerov umiestnených na cintorínoch sa nesmie umiestňovať odpad
z domácností, prebytočná zemina, pokosená tráva, konáre, sklo, plastové fľaše a odpad
podobný odpadu z domácností.
Sklené črepy je potrebné umiestňovať do kontajnera na sklo umiestneného pred dolným
cintorínom.
Návštevníci pohrebiska sú povinní pri nakladaní s odpadom dodržiavať podmienky
zberu separovaného odpadu na území obce.

Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko a do domu smútku
(1)

(2)

(3)

(4)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť iným pohrebným službám vstup do DS
a pohrebiska, podľa zákona o pohrebníctve, a umožniť vykonanie smútočného obradu
v súlade s prevádzkovým poriadkom.
Prevádzkovateľ pohrebiska je zodpovedný za: výkop hrobu a jeho zasypanie, za
bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky a za poškodenie hrobového
príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.
Pohrebná služba, ktorá zabezpečuje pohrebný obrad a pochovanie vykoná po uložení
rakvy s ľudskými pozostatkami označenie hrobu. Na označenie sa môže použiť drevený
kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní.
Na kríži musí byť uvedené:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) dátum narodenia,
c) dátum úmrtia.
Pohrebné služby sú povinné dodržiavať ustanovenie tohto prevádzkového poriadku,
svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov, objednávať si u správcu
pohrebiska výkopové práce, prípadne vykonať výkopové práce so súhlasom správcu
pohrebiska a za jeho podmienok.
Vstup pohrebnej služby s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po
vyhradených komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich
zariadení,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,

Článok 12
Práce na pohrebisku
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí
byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť
osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne
určených podmienok prevádzkovateľa.
Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste na
vlastné náklady len s predchádzajúcim písomným súhlasom správcu pohrebiska. Pri
stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca povinný si vyžiadať u správcu
pohrebiska povolenie na práce s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Správca
pohrebiska vydá povolenie až po súhlase vydaného Obecným úradom Trenčianske
Bohuslavice. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné
riadiť sa pokynmi správcu pohrebiska.
Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným
súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na
vlastné náklady.
Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom
vedie evidenciu.

(7)
(8)

(9)

Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť
s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci
prevádzkovateľa.
Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku
stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
Článok 13
Správanie sa na pohrebisku

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:
a) 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,
b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,
d) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,
e) byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to určených.
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.
Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence
alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred
vyvezením na miesta na to určených.
Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad.
Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na
to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie
iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je
povolené chodníky betónovať alebo inak obmedzovať ich priepustnosť a priechodnosť.
Článok 14
Cenník služieb

(1)

(2)

Poplatok za použitie domu smútku na smútočné obrady:
a) zapožičanie obradnej siene a priestorov domu smútku
30,00 €
b) chladiaci box
10,00 €
c) katafalk
3,00 €
d) poplatok za elektrickú energiu / nad 20 kWh spotreby/
0,50 € x kWh
Poplatok za prvé prenajatie hrobového, urnového miesta na 10 rokov pre zosnulého,
ktorý mal v deň úmrtia trvalý pobyt v obci:
a) hrob
30,00 €
b) hrobka
60,00 €
c) dvojhrob
2
x
20,00 €
d) viachrob
počet hrobov
x
20,00 €
e ) urnový hrob
20,00 €

(3)

(4)

(5)

(4)
(5)
(6)

Poplatok za prvé prenajatie hrobového, urnového miesta na 10 rokov pre zosnulého,
ktorý nemal v deň úmrtia trvalý pobyt v obci:
a) hrob
40,00 €
b) hrobka
100,00 €
c) dvojhrob
2
x
40,00 €
d) viachrob
počet hrobov
x
40,00 €
e) urnový hrob
40,00 €
Poplatok za následné prenajatie hrobového miesta na 10 rokov:
a) hrob, hrobka
30,00 €
c) dvojhrob
2
x
20,00 €
d) viachrob
počet hrobov
x
20,00 €
e) urnový hrob
20,00 €
Poplatok za následné prenajatie hrobového miesta na 5 rokov:
a) hrob, hrobka
15,00 €
c) dvojhrob
2
x
10,00 €
d) viachrob
počet hrobov
x
10,00 €
e ) urnový hrob
10,00 €
Prenájom nového hrobového miesta je podmienený úhradou poplatku podľa odseku 2,3.
Poplatok za prípravu podkladu pred uložením hrobky:
50,00 €
Kopanie hrobu:
200,00 €
/cena môže byť upravená podľa veľkosti hrobu/
Článok 15
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska a DS, 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 podľa §9
e) neudržiava poriadok na pohrebisku
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania
(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je
príjmom rozpočtu obce.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2020 prevádzkový poriadok
pohrebiska a domu smútku sa zrušuje VZN č. 8/2017, ktoré nadobudlo účinnosť od
01.01.2018.
(2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Trenčianske Bohuslavice č. 3/2020 bolo
vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle Obce Trenčianske
Bohuslavice dňa 24.02.2020 a zvesený dňa 11.03.2020 bez pripomienok.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Trenčianske Bohuslavice č. 3/2020 sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice dňa 11.03.2020
uznesením č. 12/2020.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 3/2020 bolo vyvesené na
úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle obce Tr. Bohuslavice dňa 16.03.2020
a zvesené dňa 01.04.2020.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 3/2020 nadobúda
účinnosť dňa 01.04.2020 (t. j. pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce po jeho schválení).

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 16. 03.2020.

Darina Jurigová
starostka obce
Trenčianske Bohuslavice

