
 
Návrh 

 

OBEC HOLUMNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 
 

č. 1/2018, 
 
 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 
 
Návrh VZN  
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa: ............................. 
  
VZN schválené  
obecným zastupiteľstvom v Holumnici dňa: ............................. 
  
VZN vyhlásené  
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: ............................. 
  
VZN zvesené dňa: ............................. 
  
VZN účinné dňom: ............................. 
 
 
 

.................................... 
Bc. Jana Tureková 

starostka obce 
  



2 

OBSAH 
Úvodné ustanovenia ............................................................................................................... 3 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska ................................................................... 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku ....................................................................... 3 

Nájomná zmluva .................................................................................................................... 4 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta ................................................................. 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska ...................................................................................... 6 

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti .......................................................................... 7 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov .............................................. 7 

Dĺžka tlecej doby .................................................................................................................... 7 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska, plán hrobových miest ............................................... 7 

Spôsob nakladania s odpadmi ................................................................................................ 8 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko .................................. 8 

Cenník služieb ........................................................................................................................ 9 

Priestupky ............................................................................................................................... 9 

Záverečné ustanovenia ......................................................................................................... 10 

 
 
  



3 

Obecné zastupiteľstvo v Holumnici podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 1/2018, 
 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „prevádzkový poriadok") upravuje 
prevádzku pohrebiska na území obce Holumnica (ďalej len „obec“). 
 
(2) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko nachádzajúce sa vo východnej časti 
intravilánu obce. 
 

§ 2  

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 
 
(1) Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Holumnica, 059 94 Holumnica 32, IČO: 00326186 (ďalej 
len „prevádzkovateľ pohrebiska“). 
 

§ 3  

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 
 
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje a vykonáva najmä nasledovné služby a činnosti: 

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním (vykopanie a zasypanie hrobu) a pochovávanie, 
b) vykonávanie exhumácie, 
c) správu a údržbu pohrebiska, spočívajúcu najmä v zabezpečovaní čistoty a hygieny 

v priestoroch pohrebiska, zabezpečovaní dodávky úžitkovej vody, prevádzky osvetlenia, 
údržby a schodnosti/zjazdnosti komunikácií na pohrebisku, zabezpečovaní zberu a odvozu 
komunálneho odpadu z pohrebiska a pod., 

d) správu a údržbu mobiliáru a zelene na pohrebisku, 
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
f) uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta. 

 
(2) Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska. 
 
(3) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobu môžu aj iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, 
vojaci a pod., a to na základe požiadavky obstarávateľa pohrebu a pod dozorom prevádzkovateľa 
pohrebiska. 
 
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorú si 
vyberá obstarávateľ pohrebu, vstup na pohrebisko. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi platným 
prevádzkovým poriadkom pohrebiska. 
 



4 

§ 4  

Nájomná zmluva 
 
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta 
(ďalej len „Zmluva“) medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom. Zmluva sa uzatvára na dobu 
neurčitú, a to v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník a prevádzkovým poriadkom. 
 
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
 
(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 povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je 
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 
 
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú 
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 
 
(5) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 
 

§ 5  

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 
(1) Na zhotovenie stavby (hrobka, urnové miesto, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, rám 
a základ pomníka a pod.) alebo uskutočnenie rekonštrukcie už existujúcej stavby na prenajatom 
hrobovom mieste, je nájomca povinný vopred požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o písomný 
súhlas. 
 
(2) Zámer uskutočniť na prenajatom hrobovom mieste stavebné alebo kamenárske práce, iné ako 
je uvedené v odseku 1, je nájomca povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska najneskôr 24 
hodín pred ich uskutočnením; rovnako je nájomca povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska aj 
ukončenie prác podľa prvej vety. 
 
(3) Pri realizácii stavby alebo uskutočňovaní rekonštrukcie podľa odseku 1 je nájomca povinný 
riadiť sa podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar 
stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu 
pohrebiska a tiež je povinný dodržať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; stavbu alebo 
jej rekonštrukciu, údržbu alebo úpravu, ako i všetky kamenárske práce realizuje nájomca na vlastné 
náklady. 
 
(4) Na zhotovenie drobnej stavby na hrobovom mieste určuje obec Holumnica nasledovné 
rozmery: 

a) výška obruby hrobu nad zemou môže byť maximálne 50 cm, 
b) ukotvenie v zemi musí byť minimálne 40 cm, 
c) vonkajšia dĺžka obruby je 265 cm, 
d) vonkajšia šírka obruby 

1. pre jednohrob je 125 cm, 
2. pre dvojhrob je 240 cm, 

e) šírka chodníka medzi hrobmi je 40 cm. 
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(5) Osoby vykonávajúce na pohrebisku kamenárske práce, stavebné práce a osoby poskytujúce 
služby na pohrebisku, sú povinné počas vykládky a nakládky materiálu z motorových vozidiel, ako aj 
počas výkonu nimi vykonávaných prác postupovať tak, aby neohrozovali bezpečnosť návštevníkov 
pohrebiska, nepoškodzovali zeleň a nespevnené plochy pohrebiska a nebránili bezpečnému prechodu 
návštevníkov pohrebiska. 
 
(6) Po ukončení stavebných prác vrátane kamenárskych prác je nájomca povinný okolie 
hrobového miesta na vlastné náklady vyčistiť a upratať najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia 
prác. 
 
(7) Nájomca je povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce práce na pohrebisku v prospech 
nájomcu dodržiavali podmienky Prevádzkového poriadku a riadili sa pokynmi prevádzkovateľa 
pohrebiska. 
 
(8) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť stavebné práce, ak zhotoviteľ 
porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo ak by jeho činnosť rušila iný pohrebný 
obrad. 
 
(9) Pri zhotovovaní textov, nápisov, symbolov alebo znakov, ktoré tvoria súčasť príslušenstva 
hrobu (napr. kríž, pomník, náhrobný kameň, socha a pod.) a ich údržbe, je nájomca povinný dbať na 
to, aby tieto zodpovedali dôstojnosti a piete miesta. 
 
(10) Nájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť z hrobového miesta nadbytočnú zeminu, 
kameň a pod. a zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska. 
 
(11) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave 
tak, aby svojim vzhľadom nenarušovalo estetický vzhľad pohrebiska, najmä je povinný hrobové 
miesto udržiavať v poriadku, čistiť od rôznych nánosov alebo opadaného lístia, kosiť zeleň, ak je táto 
súčasťou hrobu, hrobky alebo urnového miesta, zabezpečiť a upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby 
neohrozovalo iné osoby alebo okolité hrobové miesta. 
 
(12) V prípade, ak príslušenstvo hrobového miesta nájomcu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na 
pohrebisku, zdravie alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu 
zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska, je 
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť 
a ochrana zdravia, a to na náklady nájomcu prenajatého hrobového miesta. 
 
(13) Nájomca je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do existujúcej zelene pohrebiska, okrem 
zelene tvoriacej súčasť prenajatého hrobového miesta, ako i vysádzania stromov, iných drevín a 
kríkov na pohrebisku a tiež umiestňovania lavičiek, oplotenia a rôznych zábran, či zariadení; to 
neplatí, ak na konanie podľa prvej vety vydal prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi písomný súhlas. 
 
(14) Pred každým uložením ľudských pozostatkov do hrobu je nájomca povinný príslušenstvo hrobu 
alebo súčasť príslušenstva demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska, a to najmä 
z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti osôb pri výkopových prácach a ukladaní 
ľudských pozostatkov do hrobu. 
 
(15) Podľa zákona o pohrebníctve je nájomca ďalej 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. 
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§ 6  

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 
 
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku dôstojne a spôsobom 
zodpovedajúcim piete miesta, dodržiavať prevádzkový poriadok, pokyny prevádzkovateľa pohrebiska 
a svojim konaním nenarúšať dôstojnosť pohrebiska a dôstojnosť smútočných obradov prebiehajúcich 
na pohrebisku. Povinnosti návštevníkov pohrebiska sa obdobne vzťahujú aj na poskytovateľov služieb 
na pohrebisku, na nájomcov a osoby vykonávajúce práce na prenajatom hrobovom mieste v 
prospech nájomcu. 
 
(2) Na pohrebisku je zakázané: 

a) znečisťovať priestory pohrebiska, 
b) poškodzovať hroby, príslušenstvo hrobov a ostatné zariadenia pohrebiska, 
c) poškodzovať zeleň a spaľovať trávu a iný odpad, 
d) vodiť psov a iné zvieratá, okrem psov, ktoré sprevádzajú zrakovo postihnuté osoby, 
e) ukladať a skladovať pracovné náradie, nádoby a iné pracovné pomôcky a predmety na zeleň 

okolo hrobových miest a na iné hrobové miesta, 
f) napájať na odberné miesto vody hadice na polievanie alebo odnášať vodu z priestorov 

pohrebiska, 
g) rozsvecovať sviečky a kahance mimo hrobov a miest k tomu vyhradených (sviečky a 

kahance možno zapaľovať len tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru a poškodenia 
iných hrobov alebo vybavenosti pohrebiska), 

h) ponúkať tovary a služby spôsobom, ktorý obťažuje iných návštevníkov pohrebiska, 
i) bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska uskutočňovať na pohrebisku pietne a spomienkové 

akcie, 
j) umiestňovať v priestoroch pohrebiska a na zariadeniach tvoriacich vybavenosť pohrebiska 

akékoľvek reklamy a ponuky (reklamu a ponuky možno umiestniť len na miestach 
vyhradených na tento účel prevádzkovateľom pohrebiska), 

k) počas vykonávania pohrebného obradu vojsť a jazdiť s motorovým vozidlom v priestoroch 
pohrebiska, 

l) v čase konania smútočných obradov a pietnych akcií, vykonávať v blízkosti miesta ich 
konania akékoľvek stavebné práce, kamenárske práce alebo iné práce, ktoré svojou 
povahou môžu byť spôsobilé rušiť dôstojnosť a pokojný priebeh konania smútočného 
obradu alebo pietnej akcie, 

m) jazdiť na bicykli, kolobežke, skateboarde, kolieskových korčuliach a pod. 
 
(3) Počas realizácie prác na hrobovom mieste v prospech nájomcu je osoba vykonávajúca tieto 
práce povinná zdržať sa ukladania/odkladania príslušenstva hrobu alebo jeho častí na iné hrobové 
miesta alebo ich opierať o hroby alebo príslušenstvo iných hrobov. 
 
(4) Vjazd na pohrebisko s motorovým vozidlom je možný len na základe povolenia 
prevádzkovateľa pohrebiska. Povoliť vjazd motorového vozidla na pohrebisko možno len na účely 
prepravy: 

a) rakvy s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, 
b) uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení, do domu smútku alebo na 

miesto pochovania, 
c) materiálu, potrebného na zrealizovanie stavby alebo rekonštrukcie už existujúcej stavby a 

údržby/opravy/osadenia príslušenstva hrobu alebo inú úpravu hrobového miesta 
vyžadujúcu si prevoz tohto materiálu, 

d) osôb telesne ťažko zdravotne postihnutých a osôb so zníženou schopnosťou pohybu (ktoré 
vzhľadom na svoj vek alebo aktuálny zdravotný stav nie sú schopné alebo sú len so 
značnými ťažkosťami schopné pohybu vlastnými silami). 
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§ 7  

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti 
 
(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne. 
 
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo 
obmedziť, a to najmä počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania 
exhumácie, v dobe prebiehajúceho pohrebu, počas slávnostného kladenia vencov, počas snehovej 
kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť 
návštevníkov pohrebiska. 
 

§ 8  

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 
 
(1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa 
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške 1,2 m. 
 
(2) 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 m. 
 
(3) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými 
ostatkami. 
 

§ 9  

Dĺžka tlecej doby 
 
(1) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 
 
(2) Tlecia doba pre pohrebisko na území obce Holumnica je 25 rokov. 
 

§ 10  

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska, plán hrobových miest 
 
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na 

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje 
1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 

mieste, 
2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového 

miesta a hĺbky pochovania, 
3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; 

názov obce, ak je nájomcom obec, 
5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a 

údaje o zmene nájomcu, 
6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 
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7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna 
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový 
hrob, 

8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského 
plodu, 

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje 
1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
2. zrušení pohrebiska. 

 
(2) Plán hrobových miest je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je prístupný k nahliadnutiu 
počas prevádzkových hodín. 
 

§ 11  

Spôsob nakladania s odpadmi 
 
(1) Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebísk sú povinní odpad súvisiaci s bežnou 
údržbou hrobových a urnových miest (zostatky vencov, kytíc, črepníkov, rôznych ozdobných nádob, 
kahancov, sviec a pod.) ukladať do veľkoobjemového kontajnera, umiestneného pri vstupe do areálu 
pohrebiska. 
 
(2) Odvoz komunálneho odpadu z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska 
prostredníctvom zmluvného partnera na vlastné náklady. 
 
(3) Odpad vzniknutý podnikateľskou činnosťou pri stavebných, kamenárskych, kvetinárskych 
a podobných prácach je povinný na svoje náklady a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
odstrániť ten, kto na hrobovom mieste vykonáva podnikateľskú činnosť. 
 

§ 12  

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 
 
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 ods. 2 a 3 zákona o pohrebníctve. 
 
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný: 

a) dodržiavať prevádzkový poriadok, plán pohrebných obradov a pochovávania určený 
prevádzkovateľom pohrebiska, 

b) odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska kópiu listu o prehliadke mŕtveho a štatistické 
hlásenie o úmrtí osoby, pre ktorú sa pohrebný obrad obstaráva, 

c) odovzdať splnomocnenie pohrebnej služby k zabezpečeniu a organizácii pohrebného 
obradu od obstarávateľa pohrebu, 

d) uhradiť príslušné poplatky podľa Cenníka služieb (§ 13) do 1 hodiny pred začatím 
pohrebného obradu. 

 
(3) Pochovanie, t. j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo 
hrobky alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska 
vlastnými zamestnancami, resp. technickými prostriedkami. To však nevylučuje asistenciu a 
spoluúčasť pri pochovávaní zo strany zamestnancov pohrebnej služby, ktorá je poverená 
zabezpečovaním a organizáciou pohrebného obradu. Za bezpečnosť a dodržiavanie predpisov BOZP 
a ochrany pred požiarmi v tomto prípade zodpovedá za svojich zamestnancov príslušná pohrebná 
služba. 
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§ 13  

Cenník služieb 
 
(1) Nájomné za prenájom hrobového miesta sa určuje podľa typu hrobu na obdobie 10 rokov 
nasledovne (sumy uvádzané bez DPH): 
 

Jednohrob 
Dvojhrob 
Trojhrob 
Detský hrob 
Urnový hrob 
Hrobka 1-miestna 
Hrobka 2-miestna 
Hrobka viacmiestna 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 

 
(2) Nájomné za ostatné služby (sumy uvádzané bez DPH): 
 

a) Výkopové práce (vykopanie a zasypanie hrobu) 40 € 
 

§ 14  

Priestupky 
 
(1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto 

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 
že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou, 

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v 
zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, 

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
nájomcu hrobového miesta, 

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné 

na vedenie evidencie, 
g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa, 
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 

návštevníkov, 
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska. 

 
(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada 
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 
 
(3) Za priestupky podľa zákona o pohrebníctve možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. 
 
(4) Obec prejednáva a sankcie ukladá za priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i). 
 
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 
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§ 15  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Holumnica dňa ............... 
uznesením č. ............... . 
 
(2) Toto nariadenie ruší Cintorínsky poriadok, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo v Holumnici 
dňa 28.9.2007. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom 
v Holumnici a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................... 
Bc. Jana Tureková 

starostka obce 
 


