VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY
č. 60
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 6 ods. 1 a § 4 odst.3 písm. f/ zákona SNR č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve vydáva všeobecne záväzné nariadenie o správe a prevádzkovaní
pohrebiska za účelom vnútornej organizácie pohrebiska, ako aj zabezpečenia poriadku
s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých /ďalej len „prevádzkový poriadok
pohrebiska“/.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Pohrebisko zriaďuje a prevádzkuje Obec Smižany na základe rozhodnutia Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Prevádzkový poriadok pohrebiska
vypracováva a aktualizuje prevádzkovateľ a predkladá na schválenie Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.
2.

Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na
nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov
pohrebiska.

3. Správa a prevádzkovanie cintorína sa riadi jeho prevádzkovým poriadkom.
4. Pohrebisko na území obce slúži na pochovávanie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov a spopolnených ľudských pozostatkov.
§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebisko obce Smižany, vrátane všetkých
objektov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Riadia sa nim všetky právnické alebo fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, poskytujúce cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle platných
predpisov / živnostenský zákon/, užívatelia prenajatých miest a návštevníci, ktorí vstupujú do
areálu pohrebiska. Pohrebisko Smižany sa nachádza na parcele č. KN 61/1 /12 381 m2/
a súčasťou pohrebiska je Dom smútku na parcele č. KN 61/2.
Tlecia doba je 35 rokov pri pochovaní do zeme a 40 rokov pri pochovaní do hrobky. Na
základe hydrogeologického prieskumu je doporučené využívať k pochovávaniu južnú časť
cintorína.
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Prevádzkovanie pohrebiska
Správu a údržbu pohrebiska vykonáva Obecný úrad v Smižanoch. Obec Smižany
pohrebnými službami poverí prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý musí mať odbornú
spôsobilosť v súlade s ustanovením § 27 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a pri svojej
činnosti sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Obecný úrad Smižany zabezpečuje nasledovnú časť povinností prevádzkovateľa pohrebiska:
a/ zriaďovanie hrobových miest
b/ vedie evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo
- dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktoré ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide
o fyzickú osobu: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide
o právnickú osobu
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy
c/ vedie evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
- zrušení pohrebiska
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob
d/ odplatný prenájom hrobových miest
e/ odstránenie porúch nehnuteľného majetku väčšieho rozsahu
f/ čistenie, kosenie a odvoz komunálneho odpadu
g/ revízie elektrických zariadení
h/ zásobovanie vodou na pohrebisku.
§4
Vstup na pohrebiská a dodržiavanie poriadku na pohrebiskách
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné:
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-

od 1.5. do 8.11. denne od 7,00 do 20,00 hod. a
od 9.11. do 30.4. denne od 7,00 do 17,00 hod.

2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou opustiť pohrebisko.
3. Osoby mladšie ako 10 rokov môžu vstupovať na pohrebisko len v sprievode dospelej
osoby.
4. Na pohrebisko možno vchádzať povozmi alebo motorovými vozidlami len s písomným
povolením správcu pohrebiska.
5. Na pohrebisku sú občania a pracovníci pohrebných služieb povinní správať sa tak, aby
bola zachovaná dôstojnosť tohto miesta. Na pohrebisku je zakázané:
a/ fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky
b/ odhadzovať nepotrebné predmety a odpadky z hrobov mimo vyhradených nádob
c/ vodiť psov a iné zvieratá
d/ jazdiť na bicykloch a motocykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách
a podobných športových prostriedkoch
e/ robiť hluk alebo akýmkoľvek spôsobom rušiť pietu tohto miesta, šliapať
po hroboch, trávnikoch, kvetinových záhonoch
f/ odcudzovať kvety a predmety z hrobov
g/ zdržiavať sa verejnosti mimo prístupných hodín
h/ spaľovať lístie alebo iný odpad
i/ v priestoroch obradnej siene Domu smútku používať mobilný telefón
j/ zapaľovať sviečky na miestach, ktoré na to nie sú určené.
§5
Označenie hrobov
1. Každé hrobové miesto má pridelené evidenčné číslo – kovový štítok.
Grafické umiestnenie hrobových miest, záznamy v evidencii archivuje Obec Smižany.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný pri údržbe hrobu dbať, aby štítok
nepoškodil. Poškodenie alebo chýbajúci štítok musí nahlásiť na Obecnom
úrade v Smižanoch.
3. Pri novej úprave hrobu, keď štítok dočasne musí byť odstránený musí nájomca
hrobového miesta zabezpečiť jeho znovu umiestnenie podľa pokynov Obecného úradu
v Smižanoch do 5 dní.
4. Pri novom hrobe nájomca hrobového miesta obdrží štítok s evidenčným lístkom na
obecnom úrade. Na požiadanie ho umiestni Obecný úrad Smižany.
5. Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového
poriadku.
6. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je 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.
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Prenájom hrobového miesta
1. Právo užívať miesto pre hrob 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 byť vypovedaná skôr ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia: ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil prvý.
4. Pri prvom prenájme hrobového miesta prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma miesto na 20
rokov.
5. Ďalšie užívanie hrobového miesta prenajíma prevádzkovateľ pohrebiska na obdobie 10
rokov za nájomné – podľa platného cenníka v čase keď sa ďalšie užívanie realizovalo.
6. Žiadateľ o prenájom hrobového miesta nemá nárok na prenájom ním vyhľadaného miesta,
ale správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch žiadateľovi vyhovieť.
7. Právo na užívanie hrobového miesta vzniká:
a/ tomu, komu bolo prvýkrát prenajaté a pri úmrtí nájomcu prechádza na osoby jemu blízke
b/ prevodom práv prenájmu na osoby iné ako na osoby blízke, pričom zaniká doterajší nájom,
bez nároku na vrátenie poplatkov
c/ prevodom práv prenájmu na osoby blízke, pričom nezaniká doba prenájmu.
Prevod práv na užívanie hrobového miesta na osoby blízke, ako aj na osoby iné ako blízke, je
možný len so súhlasom správcu pohrebiska a zaplatení poplatku podľa platného cenníka.
8. Právo na miesto sa preukazuje:
a/ u starších prenájmov podľa záznamov v evidencii / evidenčné knihy, karty/, potvrdením
o zaplatení poplatku za prenajaté hrobové miesto alebo iným hodnoverným dokladom
/ zmluvou, a pod./
b/ pri nových prenájmoch potvrdením o prenájme a nájomnou zmluvou.
9.Výška poplatku za prenájom miesta pre hrob je v prílohe č. 1 VZN.
§7
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku. S ľudskými pozostatkami
a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného
zdravia alebo verejného poriadku.
2. Pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisku v Smižanoch
vykonáva na základe zmluvného vzťahu pohrebná služba /cit. v § 3 tohto VZN/.

-53. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec. Ak nie je známe
miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno
spopolniť.
4. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie
Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii,
alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec
dostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z MZV SR alebo príslušnej diplomatickej
misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom,
oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie
na území Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.
5. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky môžu s povolením prevádzkovateľa
pohrebiska uložiť na prenajatom mieste aj iné osoby.
6. Zakázané je:
a/ upravovať, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky osoby, ktorá
bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, alebo ktoré sú v stave
pokročilého rozkladu
b/ vystavovať ľudské pozostatky pred pochovávaním v otvorenej rakve viac
ako tri dni od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení
c/ vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred
pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu
alebo balzamovanie vykonala
d/ pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako je
pohrebisko.
§8
Ukladanie ľudských tiel do hrobu
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 1,2m. Pri umiestnení hrobu na svahovitom teréne hĺbku
meriame od najnižšej steny vykopaného hrobu. Ak sa predpokladá uloženie dvoch truhiel
nad sebou, musí byť hĺbka hrobu minimálne 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/ rozmer hrobu 90 cm x 220 cm, pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm,
e/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
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Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

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 s ľudskými
ostatkami. Rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
§9
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať pri dodržaní podmienok
ustanovených zákonom na žiadosť:
a/ orgánov činných v trestnom konaní
b/ obstarávateľa pohrebu alebo,
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
obec.
2. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a/ posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské
ostatky uložené.
3. Exhumácie ľudských ostatkov na pohrebisku v Smižanoch môže vykonávať na základe
zmluvného vzťahu pohrebná služba /uvedená v § 3 tohto VZN/ za prítomnosti
prevádzkovateľa pohrebiska.
4.

Zakázané je exhumovať ľudské ostatky, ktoré boli v čase úmrtia nakazené nebezpečnou
chorobou.

5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§ 10
Práce na pohrebiskách
1. Na prenajatých miestach môžu nájomníci a ich príbuzní vykonávať jednoduché práce
potrebné pre estetické udržiavanie hrobového miesta a jeho skrášľovanie / výsadba
a polievanie kvetín, čistenie hrobu a jeho okolia/.
2. Výkopy, zemné a stavebné práce všetkého druhu môžu vykonávať len právnické alebo
fyzické osoby oprávnené na podnikanie a s písomným súhlasom Obce Smižany.
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Stavby
1. Súhlas na výstavbu hrobky / krypty/ alebo rámu hrobu vydáva Obec Smižany na základe
žiadosti nájomcu hrobového miesta a po zaplatení poplatku, pokiaľ to dovoľujú
priestorové rozmery.
2. Stavba hrobky / krypty/ alebo rámu hrobu musí byť ukončená do jedného roka, inak súhlas
na výstavbu zaniká a poplatok sa nevracia.
3. Stavebné práce v priestore cintorína možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska.
4. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave je povinný stavebník / kamenárska firma/ riadiť
sa nariadeniami a usmerneniami prevádzkovateľa pohrebiska, predovšetkým, ak ide o jej
miesto, orientáciu, tvar a rozmery.
5. Stavebník musí dodržať tieto zásady:
a/ pochovávacia plocha pod povrchom hrobového miesta musí mať tieto rozmery:
- pri hrobke / krypte/ pre 1 osobu 95 cm x 225 cm, hĺbka 80 cm,
- pri hrobke / krypte/ pre 2 osoby 95 cm x 225 cm, hĺbka 160 cm,
- pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov 90 cm x 220 cm, hĺbka 160
cm,
- pri detskom hrobe / dieťa mladšie ako 10 rokov/ 60 cm x 160 cm, hĺbka 120 cm,
- pri detskom hrobe / dieťa mladšie ako 3 roky/ najmenej 50 cm x100 cm, hĺbka 120 cm
b/ pochovávacia plocha nad povrchom hrobového miesta môže mať max. rozmery
130x255 cm
c/ uličky medzi hrobmi / hrobkami / musia mať najmenej 30 cm,
d/ steny výkopov medzi hrobmi / hrobkami/ musia byť vzdialené od seba najmenej 70 cm,
e/ predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami
susedných rámov,
f/ pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
g/ pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
6. Po ukončení práce je stavebník do 7 dní povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a vzniknutý odpad zneškodniť / zhodnotiť/ v zariadení na to určenom, v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch. V prípade poškodenia susedných hrobov / ich rámov/ je
povinný stavebník na svoje náklady spôsobené škody odstrániť.
7. Pri stavebných prácach je prísne zakázané rozliať betón alebo skladovať akýkoľvek
materiál na dláždených chodníkoch.
8. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska je zakázané osadzovať lavičky
nájomcami hrobových miest, vynášať časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod..
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Starostlivosť o hrobové miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v estetickom a vzhľadnom stave.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, písomne
vyzve nájomcu, aby ich do 30 dní od doručenia upozornenia odstránil.
3. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa, alebo je nebezpečenstvo z omeškania, urobí
Obec Smižany opatrenia na náklady nájomcu. Ak sa nedostatky pravidelne opakujú
a nájomca sa nestará o hrobové miesto, je Obec Smižany oprávnená po písomných
upozorneniach prenájom predčasne s nájomcom ukončiť.
4. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby sú povinní
likvidovať iba na vyhradených miestach, spravidla do veľkokapacitného kontajnera alebo
do smetných nádob.
§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je umiestnený veľkokapacitný kontajner, ktorého vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera a smetných nádob vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby
- napadané lístie a odstránenú trávu
- nádoby od sviečok
- poškodené ozdobné predmety
3. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do dvoch veľkých drôtených košov vyhadzovať
zvädnuté a vyschnuté vence z prírodného materiálu /čačina, mach, voskové kvety a pod./
4. Náklad na odstránenie odpadov znáša obec Smižany.
§ 14
Zánik práva na hrobové miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu
dobu,
b/ sa pohrebisko ruší,
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
d/ prepožičané miesto alebo hrobka nie je udržiavaná v dobrom stave.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace pred dňom,
a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť
b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

-93. Ak prevádzkovateľovi pohrebiska nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odst.1 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.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa ods. 1 písm. c/ a nájomca
nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste
s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť.
6. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa odst.3/ musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu. Túto dokumentáciu
prevádzkovateľ je povinný uchovávať po dobu existencie pohrebiska.
7. Po zrušení hrobového miesta zostávajú nezotleté ľudské ostatky v hrobe, alebo sa vhodne
zhromaždia a pochovajú na inom mieste pohrebiska.
8. Hroby a hrobky významných osobností, o ktorých rozhodla Obec Smižany, nesmú byť
zrušené ani po uplynutí doby prenájmu, s výnimkou zrušenia pohrebiska.
9. Hroby s príslušenstvom, hrobky, o ktorých Obec Smižany alebo Úrad štátnej pamiatkovej
starostlivosti rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu a písomne to
oznámili Obci Smižany, nesmú byť zrušené ani po uplynutí doby prenájmu, s výnimkou
zrušenia pohrebiska.
§ 15
Vojnové hroby
1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska Obce Smižany pri zabezpečovaní
starostlivosti o vojnové hroby upravuje platný zákon o vojnových hroboch.
§ 16
Tvorba a údržba zelene
1. Nájomca nesmie na prepožičanom hrobovom mieste a v jeho okolí vysádzať stromy a
kry.
2. Výsadbu zelene organizuje Obec Smižany.
3. Trávnaté plochy je Obec Smižany povinná kosiť podľa potreby, minimálne 2-krát ročne.
4. Každý zásah do súčasného stavu zelene, zabezpečuje na základe schváleného povolenia
Obce Smižany, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
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Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušiť len ak by ďalším pochovávaním
mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, a z dôvodu
verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové
miesta na inom pohrebisku.
4. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko
zrušilo, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku.
5. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
§ 18
Priestupky a sankcie
1. Porušovanie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami je priestupok podľa § 48 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Starosta obce Smižany môže za porušovanie ustanovení nariadenia uložiť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000,-Sk /
zákon č. 369/1990 Zb. z. § 13 ods.8/.
3. Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok o nároku na náhradu škody a náhrade trov
konania možno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie.
4. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
§ 19
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
a/ za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené,
b/ jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového
miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania
hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu,
c/ tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z., ak osoba alebo osoby
oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale
nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového
miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto osoby neuzavrú
s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu

- 11 d/ päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 470/2005 Z.z. ak osoba alebo osoby,
ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti, že
nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. b/,
návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania
hrobového miesta.
§ 20
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.3 zo dňa 6.9.1991 – cintorínsky
poriadok a VZN č. 14 z roku 1995 o evidencii hrobových miest na obecnom cintoríne,
Dodatok č. 1 k VZN č. 3 zo dňa 24. 6. 2004.
§ 21
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Smižanoch dňa 12. 10. 2006 uznesením č. 330/26/2006.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 11. 2006.
V Smižanoch, dňa 12. 10. 2006

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
Vyvesené dňa: 13. 10. 2006
Zvesené dňa: 28. 10. 2006
Príloha č. 1: Poplatky za prepožičanie hrobového a urnového miesta

Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 60
Poplatky za prepožičanie hrobového a urnového miesta
A. Poplatok za prvé prepožičanie na dobu 20 rokov
Hrobové miesta
- pre jednohrob
1 000,- Sk
- pre dvojhrob
2 000,- Sk
- pre detský hrob
800,- Sk
- pre detský hrob do 3 rokov veku dieťaťa
500,- Sk
- pre zelený hrob
1 000,- Sk
urnové miesta
- na zemi
- v kolumbáriu

1 000,- Sk
500,- Sk

B. Poplatok za ďalšie prepožičanie na dobu 10 rokov
Hrobové miesta
- pre jednohrob
- pre dvojhrob
- pre trojhrob, štvorhrob
- pre detský hrob
- pre zelený hrob

250,-Sk
400,-Sk
550,-Sk
150,-Sk
250,-Sk

C/ Iné poplatky
- povolenie pre výstavbu hrobky / Krypty/

500,-Sk

- za povolenie pre orámovanie jednohrobu
dvojhrobu
trojhrobu

250,-Sk
400,-Sk
550,-Sk

Za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Smižany sa platí
naviac poplatok a to vo výške 5 000,- Sk.

