Dodatok č. 1/2016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Jezersko
o prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Jezersko.
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a
dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve.
Predmet dodatku:
Úvodné ustanovenia § 1 ods.(3) – vypúšťa sa
Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb §2 ods. (1) sa nahrádza Obec
Jezersko má zriadené pohrebisko – cintorín na svojom katastrálnom území na parcele č. 156
KNC Jezersko.
Nájomca hrobového miesta §4 – dopĺňajú sa nasledovné odseky takto:
(5)Za prenajatie miesta na pohrebisku je povinný nájomca zaplatiť nájomné podľa cenníka
tohto prevádzkového poriadku. Nájomné sa platí spravidla na 10 rokov dopredu. Po uplynutí
tlecej doby je možné nájomné zaplatiť i na dobu kratšiu ako 10 rokov.
(6) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má blízka osoba. Ak je
týchto osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
(7) 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 takomto
pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu.
Cenník služieb § 21 – ods. (1) sa nahrádza dopĺňa takto:
(1)Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov:
Jednohrob ......................................................................................................................... 10.- €
Dvojhrob ........................................................................................................................... 20.- €
Trojhrob ........................................................................................................................... 30.- €
Detský hrob ........................................................................................................................ 5.- €
Urnový hrob ....................................................................................................................... 5.- €
Hrobka 1-miestna 4 m2..................................................................................................... 15.- €
Hrobka 2-miestna 8 m2..................................................................................................... 30.- €
Hrobka viacmiestna ........................................................................ násobok ceny 1-miestnej
(2) Predĺženie užívacieho práva na hrobové alebo urnové miesto je možné na ďalšie obdobie
po uplatnení práva na jeho predĺženie v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve a po zaplatení ceny prenájmu v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska.
Prenájom hrobového miesta končí vypovedaním nájomnej zmluvy.
(3) Cena výkopu hrobu pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania:
Výkopové práce a úprava hrobu .....................................................................................50.- €
Sankcie § 22 – sa ruší
Priestupky § 23 – ods. (2 -4) sú nahradené a doplnené ods. (5) takto:
(2) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:

a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
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,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
(3) Na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
(4) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(5) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur, výnos z
pokút je príjmom rozpočtu obce.
Účinnosť § 25 – vynecháva sa dátum 07.01.207 a dopĺňa sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto
dodatku
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jezersko sa upravuje takto :
Užívanie hrobového miesta §4 – v ods. (6) sa vypúšťajú body a), b), c) , sú nahradené takto:
A) Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10
rokov:
Jednohrob ......................................................................................................................... 10.- €
Dvojhrob ........................................................................................................................... 20.- €
Trojhrob ........................................................................................................................... 30.- €
Detský hrob ........................................................................................................................ 5.- €
Urnový hrob ....................................................................................................................... 5.- €
Hrobka 1-miestna 4 m2..................................................................................................... 15.- €
Hrobka 2-miestna 8 m2..................................................................................................... 30.- €
Hrobka viacmiestna ........................................................................ násobok ceny 1-miestnej
(B) Predĺženie užívacieho práva na hrobové alebo urnové miesto je možné na ďalšie
obdobie po uplatnení práva na jeho predĺženie v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve a po zaplatení ceny prenájmu v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska.
Prenájom hrobového miesta končí vypovedaním nájomnej zmluvy.
Cenník služieb § 12 – body a), b) sú nahradené takto:
Cena výkopu hrobu pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania:
Výkopové práce a úprava hrobu .....................................................................................50.- €

Záverečné ustanovenia §26 - VZN sa dopĺňa takto:
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
a) hlavný kontrolór obce Jezersko,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Jezersko v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
c) poverení zamestnanci obecného úradu Jezersko a Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Poprad.
(2) Pokiaľ tento prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude
sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN zo dňa 07.01.2007 o prevádzkovaní
pohrebiska na území obce Jezersko.
(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jezersko nadobúda účinnosť dňom 09.11.2016 .
Milan Krempaský
starosta obce
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