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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
A DOMU SMÚTKU OBCE Radošina a Radošina Bzince
Identifikačné údaje :
Pohrebisko : Pohrebisko obce Radošina
- Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Radošina
Pohrebisko : Pohrebisko obce Radošina Bzince
- Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Radošina
- adresa : Radošina, Školská 416, 95605 Radošina
- Č. tel.038 5398103
- e-mail : ou @radosina.sk

Vyhotovené dňa : 21.11.2019

Dátum schválenia Obecným zastupiteľstvom v Radošine 10.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Radošine v súlade so zákonom č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva pre územie obce Radošina a Radošina Bzince toto VZN
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Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Radošina a Radošina Bzince
Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno technických
zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých alebo ukladaniu ich spopolnených
pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli
udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa pri ich používaní
dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
Článok 1
Pravidlá prevádzky pohrebiska
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné
v letnom období (1. apríl – 30. september) od 7,00 h do 21,00 h
v zimnom období (1. október – 30. marec) od 7,00 h do 18,00 h
v období sviatku Pamiatky zosnulých od 7,00 h do 22,00 h
Starosta obce Radošina môže udeliť výnimku z pravidiel prevádzkovej doby pohrebiska.
2. Návštevníci pohrebísk a osoby, ktoré tam vykonávajú práce sú povinní správať sa spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebiskách nie je dovolené robiť hluk, výtržnosti, fajčiť,
odhadzovať nedopalky cigariet, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, odkladať
odpadky a iné veci mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá,
zhadzovať náhrobné kamene, bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich
(napr. farbou, popisovaním hanlivými nápismi a kresbami a pod.), ničiť príslušenstvo hrobov
a hrobiek ako aj zariadenia pohrebiska a konať akýmkoľvek spôsobom proti základným
princípom morálky a mravnosti. V celom objekte pohrebísk sa zakazuje jazda na bicykli, je
však možné ísť popri bicykli. Rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch
(napr. korčule, kolobežka, skateboard a pod.)
3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prístup na pohrebiská alebo ich časti dočasne zakázať,
napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno
zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebísk.
4. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebisko
vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní voľný prístup k objektom na pohrebiskách v dobe ich
sprístupnenia verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
6. Užívanie domu smútku:
a) prevádzku domu smútku (technická údržba, starostlivosť o čistotu priestorov) zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska
b) obradná miestnosť slúži výhradne na smútočné obrady a rozlúčky so zosnulými

Článok 2
Základné pojmy
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo, ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na
verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov.
uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,,
e) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením
f) úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,
g) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
h) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny,
h1) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami
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alebo ľudskými ostatkami do zeme,
h2) 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,
h3) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
h4) 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,
ch) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,

dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva
i) 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
j) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest, výsadbu, udržiavanie
zelene

článok 3
prevádzkovanie pohrebiska
1.Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, Výkopové práce a pochovávanie zabezpečujú pohrebné služby
objednané pozostalými
b) vykonávanie exhumácie, vykonávajú pohrebné služby
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované, otváranie a zatváranie podľa
prevádzkového času a podľa potreby na požiadanie obstarávateľa pohrebu. Poskytovanie smútočnej
siene so zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdaniu úcty pred samotným aktom pohrebu podľa
cenníka schváleného obcou.
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
2. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
2a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
2b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
2c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
2d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
2e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu
2f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
2g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
2h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu

Článok 5
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka musí byť pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m najviac 0,5m
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m.
e) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku písmena c.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je 15
rokov.
3. 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 rakvou bude najmenej 1 meter.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) príkaz sudcu, alebo prokurátora
b) obstarávateľa pohrebu, alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť
obce ak obstarávateľom bola obec
6. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 5 adresovaná prevádzkovateľovi pohrebiska musí mať písomnú
formu 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.(7) 7.)Ak
prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 6 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
8.) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
11.) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal

Článok4
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a.)viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
b.) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
c.) zrušení pohrebiska,
d. )zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
e.) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
f) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska
g) viesť evidenciu hrobových miest
h) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu

Článok 6
Nájomná zmluva
Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2.) 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, ak tento zákon neustanovuje inak.
3.) 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
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povinný vopred písomne informovať nájomcu o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ
pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
4.) 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.
Článok 7
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,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Článok 8
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 samá 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 dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a)
a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi 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.
6.) 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 alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
(7) Ak prevádzkovateľ 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 ho prevádzkovateľ
pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty
sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
8.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v 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 lehotu príslušenstvo hrobu 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.
9.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu
5

Článok 9
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1)Nájomca hrobového miesta je povinný:
a)dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c)na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie,
d) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest,
e) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta, vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky
len s
predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
f) budovať akékoľvek stavby alebo úpravy existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku,
rámu) len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
2) Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.
3)Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť
.
Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1)Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a
návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku do veľkoobjemového
kontajnera v areáli pohrebiska
2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.
4)Čistenie areálu pohrebiska, údržbu zelene, údržbu a čistenie domu smútku, obradnej
miestnosti a jej príslušenstva zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska.
.
Článok 11
Prenájom hrobového miesta a obradnej miestnosti
1. 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 byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 10 rokov je stanovená nasledovne:
a) jednohrob 0,03,-€
b) dvojhrob 0.06,- €
c) trojhrob 0,09,-,€
d) štvorhrob 0,012,- €
e) detský hrob 0,03,- €
f) urnové miesto 0,03,- €
3. Nájom obradnej miestnosti v dome smútku v Radošine a v Bzinciach je 20 ,- € k vykonaniu
pietneho aktu za 1 obrad
článok 12
Prechod práv k nájmu
1. V prípade uloženia zomrelého do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom nájomnou
zmluvou hrobového miesta, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení, alebo čestným
vyhlásením o práve užívať hrob. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
2. Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné
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na vedenie evidencie hrobových miest.
.
Článok 13
Stavby a práce na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom
alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobov, náhrobku, rámu) treba predchádzajúci súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Pri realizovaní stavby alebo inej úpravy už jestvujúcej stavby musí sa stavebník riadiť
pripomienkami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo
druh použitého materiálu a vzťah k okolitým hrobovým miestam.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál a zeminu. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na
susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom
vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska.
4. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby, vynášať časti náhrobkov.
5. Výkopy a iné zemné práce najmä odkladanie zeminy a formovanie hrobov môžu vykonávať
len fyzické a právnické osoby majúce na túto činnosť oprávnenie na základe dohody
s prevádzkovateľom pohrebiska.
6. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska ich môže odstrániť, ak narušujú
prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta.
7. Za škody spôsobené na hroboch a zariadení cintorínov následkom pracovnej činnosti
zodpovedá ten, kto túto pracovnú činnosť vykonáva.
8. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta:
a) jednohrob dospelých 110 x 210 cm
b) dvojhrob dospelých 220 x 210 cm
c) trojhrob dospelých 330 x 210 cm
d) hrob dieťaťa 110 x 180 cm
e) urna 100 x 100 cm
Uvedené sú maximálne vonkajšie rozmery hrobov. Plošná výmera obsahuje plochu na
vybudovanie obrubníka i pomníka.
9. Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm. najviac 50 cm
10. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej línii s prednými a zadnými hranami
susedných rámov.

Článok 15
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce Radošina
b) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
c) poslanci obecného zastupiteľstva obce Radošina v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 3
písm. d/ a e/).
d) poverení pracovníci Obecného úradu v Radošine.
Článok 16
priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto :
a)vykonal prehliadku mŕtveho tela neoznámi RÚVZ ,že mŕtvy bol čase úmrtia nakazený
nebezpečnou chorobou
b) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú nájomcu
hrobového miesta .
c) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
d) neudržiava hrobové miesto v poriadku,
e) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov , ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
f) nezachováva dôstojnosť na pohrebisku
2)Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve č.131/2010 Z.z. možno uložiť blokovú pokutu
do výšky 66 € .
3)Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce
Článok 17
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebiska bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom v Radošine dňa 10.12.2019 a nadobúda účinnosť 1.1.2020
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie – Cintorínsky poriadok zo dňa 1.1.2016.

Článok 14
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1)Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické
nápoje a omamné prostriedky, vodiť psov, robiť hluk, vykrikovať, poškodzovať pomníky,
zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň.
3) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
4) Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených. Na
pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
5) Svetlá na pohrebisku je možné rozsvietiť len ak sú umiestnené vo svietidlách alebo voľne
počas prítomnosti návštevníka. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch
rozsvecovanie svetiel obmedziť, prípadne zakázať.
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JUDr. Marta Kolková
starostka
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