Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník
1 Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) bod 6. a § 6 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o
obecnom zriadení“) a v zmysle § 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o pohrebníctve“) v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Vydrník.
Článok 1
Predmet úpravy
1. Týmto VZN Obec Vydrník schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
Článok 2
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Vydrník bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce dňa 19.08.2020
2. Na VZN č.3/2020 , ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník dňa 4.9.2020 uznesením č 161/2020
3. VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 4.9.2020
4. VZN č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník
nadobúda účinnosťou od 01.10.2020.
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Vydrník č. 3/2007, ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Vydrník zo dňa 04.07.2007.
Vo Vydrníku dňa 17.08.2020

Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce

Príloha č. 1
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Vydrník
Článok 1
Predmet úpravy
1. V súlade s ustanoveniami §18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa ustanovuje tento
prevádzkový poriadok, ktorý sa vzťahuje na pohrebisko v obci Vydrník.
2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska,
rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového
miesta, povinnosti návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebiskách a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania
zariadení pohrebísk, čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti, spôsob ukladania
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob
vedenia evidencie pohrebísk, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu
prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská a cenník cintorínskych služieb.
3. Ustanovenia prevádzkového poriadku sú záväzné pre prevádzkovateľa pohrebísk,
nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov služieb na
pohrebiskách, návštevníkov.
Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
1. Pohrebisko – cintorín prevádzkuje Obec Vydrník prostredníctvom správcu cintorína.
2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Názov: Obec Vydrník
Sídlo: Vydrník č. 55, 05914
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) pochovávanie,
c) vykonávanie exhumácie,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
e) správu pohrebiska,
f) správu domu smútku,
g) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
h) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
i) dodávku vody.
2. Výkop hrobu zabezpečuje obstarávateľ pohrebu v spolupráci so správcom cintorína.
3. Vybudovanie hrobky sa uskutočňuje na základe požiadavky obstarávateľa pohrebu v

spolupráci so správcom cintorína na základe objednávky s firmou, ktorá sa týmto
zaoberá a má na túto činnosť odbornú spôsobilosť.
4. Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských ostatkov v chladiacom zariadení,
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
5. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb obstaráva.
6. Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku:
a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom
pohrebu).
7. Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) správu domu smútku a chladiacich zariadení,
b) správu pohrebiska,
c) prevzatie ľudských pozostatkov.
Článok 4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom
vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať
hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do
hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy,
pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a
ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy
pohrebníctva.
2. Za užívanie hrobového miesta nájomca platí nájomné a úhradu za služby, a to správa a
údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene na pohrebisku, zber a odvoz
odpadu, dodávku vody.
3. Od nájomného sú oslobodené:
a) hroby kňazov
4. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú nesmie sa vypovedať skôr, ako po uplynutí
tlecej doby, ak zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve neustanovuje inak.
5. Pri úmrtí nájomcu nájomná zmluva zaniká dňom úmrtia nájomcu.
6. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta sa uzavrie nová nájomná zmluva na hrobové miesto s
osobou určenou v dedičskom konaní. Ak takáto osoba nebola určená má prednostné právo na
uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac,
nájomná zmluva sa uzavrie s tou blízkou osobou, ktorá sa prihlási ako prvá a preukáže svoj
vzťah k zomrelému nájomcovi. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno
uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
7. Nájomca je povinný:

a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a k nemu bezprostredne
prislúchajúceho okolia hrobového miesta tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska
a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
Hrobové miesto musí byť pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov,
b) osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta,
c) po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové miesto
dreveným krížom alebo drevenou tabuľkou s uvedením mena a priezviska zomretého,
prípadne dátumom narodenia a úmrtia,
d) písomne oznámiť obci formou ohlasovacej povinnosti zriadenie, alebo rekonštrukcie
náhrobného pomníka, záhlavného pomníka alebo epitafnej dosky vrátane ich príslušenstva (je
vlastníctvom nájomcu), k ohlasovacej povinnosti je potrebné priložiť fotku alebo jednoduchý
nákres ako bude stavba vyzerať
e) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, nájomca
hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy. Ak tak neurobí ani po výzve
prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola
zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta,
f) demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí realizuje
nájomca na vlastné náklady a rovnako tak je nájomca hrobového miesta povinný vopred
oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi pohrebiska a na vlastné náklady, ktorý o tom
vedie evidenciu,
g) pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar
stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického
vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
h) včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhorených
sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska a uložiť ho do zbernej
nádoby, kontajnera na to určeného. Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že
nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto, je povinný odstrániť
príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich
odstránenie, v prípade, že to nájomca nevykoná, má správca pohrebiska právo
odstrániť príslušenstvo, takto odstránené príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú
vec.
i) písomne oznamovať prenajímateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenu mena a adresy
trvalého pobytu a pod., v prípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.
8. Nájomca môže len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska umiestňovať lavičky, vykonávať zásahy do existujúcej zelene, t.j. vysádzať
kríky, stromy a realizovať výrub drevín.
9. Pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca tieto odkladať na iné
hrobové miesta, alebo ich o ne opierať (toto neplatí pri výkope nového hrobového miesta).
10. V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred
schválená prevádzkovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak nestane,
môže prevádzkovateľ od zmluvy odstúpiť.
11. Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak,
aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom
mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je

potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa. Pri vyhotovení stavby musí stavebník
dodržať pokyny prevádzkovateľa, najmä ak ide o tvar a rozmery.
12. Rozmery hrobového miesta:
a) výška obruby hrobu, hrobky nad zemou maximálne 35 cm,
b) ukotvenie obruby v zemi maximálne 30 cm,
c) vonkajšia obruba maximálne 265 cm,
d) vonkajšia šírka obruby: - pre jeden hrob, hrúbka maximálne 125 cm,
- pre dvojhrob maximálne 240 cm,
e) šírka chodníka medzi hrobmi 30 cm.
13. Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať
nájomca v prospech inej osoby len v súčinnosti s prenajímateľom.
14. Nájomca hrobového miesta nesmie neoprávnene zasahovať od iného hrobového miesta,
okrem prípadov vyššie uvedených.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať schválený prevádzkový poriadok
pohrebiska a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť
konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.
3. Ďalej sú návštevníci povinní na pohrebisku:
a) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania,
ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti,
nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť,
používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty
a zeleň na pohrebisku,
b) dbať o poriadok a čistotu pohrebiska,
c) nezakladať oheň, nepáliť trávu a odpad,
d) rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste
tak, aby nevznikol požiar,
e) ukladať odpad na určené miesta.
4. Na pohrebisko je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom.
5. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholických nápojov,
omamných látok, na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.
6. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými
osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria
vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou
pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho
predchádzajúcim súhlasom.
7. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený najmä:

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 rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú
úpravu hrobového miesta,
d) na dopravu nevládnych, alebo zdravotne postihnutých osôb,
e) na zabezpečenie vývozu odpadu,
f) na výrub drevín.
8. V prípade nepovoleného vjazdu s motorovým vozidlom na pohrebisko môže
prevádzkovateľ pohrebiska vodiča s motorovým vozidlom z pohrebiska vykázať.

Článok 6
Prístup verejnosti na pohrebisko
1. Pohrebisko je sprístupnené pešej verejnosti denne:
a) v období od 01.04. do 15.11. od 06:00 – 21:00
b) v období od 01.11. do 31.03. od 06:00 – 20:00
Tieto otváracie hodiny môže prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby operatívne upraviť
(napr. v období Pamiatky zosnulých)
2. Deťom do 10 rokov je prístup na pohrebisko dovolený len v sprievode osôb starších ako 18
rokov.
3. Dom smútku je sprístupnený verejnosti v čase modlenia pri zosnulom:
a) pondelok - sobota: 09:30 hod. – 10:00 hod. 15:30 hod. – 16:00 hod.
b) nedeľa a cirkevné sviatky: 15:30 hod. – 16:00 hod.
c) v deň rozlúčky so zosnulým: jednu (1) hodinu pred pohrebným obradom.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
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,
b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod, alebo
predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
c) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom, alebo predčasne odňatým
ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
2. Na dvojhrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. e).
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Pre pohrebisko v obci Vydrník je tlecia doba
určená na 25 rokov, v hrobke 50 rokov.

4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
5. 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.
6. 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.
7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije,
c) na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7. žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na
ktorom sú ľudské ostatky uložené.
Žiadosť musí obsahovať: § 19 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
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.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8. tohto Prevádzkového poriadku
nevyhovie, rozhodne o nej súd.
10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon (zákon NR SR
č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov).
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Článok 8
Spôsob evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je podľa ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. povinný viesť
evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o
zmene nájomcu,

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
i) viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje §
17 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. v platnom znení.
Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá
musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska má vypracovaný plán hrobových miest a vedie evidenciu
hrobových miest.
3. Informácie týkajúce sa plánu hrobových miest a evidencie hrobových miest sa poskytujú na
Obecnom úrade vo Vydrníku, Vydrník č. 55, 059 14 počas úradných hodín.
Článok 9
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku sú umiestnené zberné nádoby, ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby. Návštevníci sú oprávnení do uvedených
kontajnerov vyhadzovať zvyšky kvetinovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu,
nádoby od sviečok a poškodené ozdobné predmety, pričom sú povinní dodržiavať
podmienky separovaného zberu na území obce.
2. Na pohrebisku je zabezpečený zdroj úžitkovej vody (studňa). Prístup nájomcov hrobových
miest a návštevníkov k vode na polievanie ovplyvňujú klimatické podmienky regiónu. Vo
všeobecnosti platí, že prístup k vode je možný v období, keď vonkajšia teplota neklesne pod
bod mrazu počas 3(troch) po sebe nasledujúcich dní.
Článok 10
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú výkopové a drobné stavebné práce na pohrebisku
sú povinní nahlásiť vykonávané práce prevádzkovateľovi (správcovi cintorína). Pri
výkopových prácach poskytovateľ zabezpečí okolité hroby od znečistenia zeminou. Po
ukončení stavebných prác je poskytovateľ povinný na vlastné náklady upratať prebytočný
materiál a zeminu z pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný do troch dní po
ukončení pohrebu upratať prebytočnú zeminu z pohrebiska na vlastné náklady.
Článok 13
Cenník služieb
1. Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku je 3,5 €/ deň, pre
zosnulých s trvalým pobytom v obci zdarma
2. Poplatok za prenájom domu smútku je 3,5 €/ deň, pre zosnulých
s trvalým pobytom v obci zdarma

3. Poplatok za povolenie na vybudovanie hrobky: 200 €/ pre jednohrob
4. Poplatok za prenájom hrobového miesta:
a) jednohrob, urnový hrob: 2 €/rok
b) dvojhrob: 4 €/rok
c) trojhrob: 6 €/rok
d) hrobka:
4€/rok
5. Rezervácia hrobového miesta: 4 €/rok
6. Poplatok za povolenie na vybudovanie náhrobku na cintoríne: 10 €/ pre jednohrob
Článok 14
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebiska neupravuje niektoré právne vzťahy na
pohrebisku, bude sa, v prípade ich vzniku, postupovať podľa príslušných ustanovení zákona
NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
2. Prevádzkový poriadok bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva vo Vydrníku
č.161/2020, dňa 04.09.2020 (Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrník č. 3/2020).
3. Zmeny a doplnky Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Vydrník môžu byť vykonané
iba so súhlasom Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, a to prijatím platného uznesenia.
4.Schválením tohto „Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Vydrník“ stráca platnosť
„Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku č. 3/2007 zo dňa 04.07.2007 (ruší sa
VZN 3/2007zo dňa 04.07.2007).
5. Prevádzkovateľ pohrebiska umiestni tento prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom
a vhodnom mieste na pohrebisku, taktiež na webovom sídle obce Vydrník.

Vo Vydrníku dňa17.08.2020

Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce

