Obecné zastupiteľstvo obce Solčany na svojom 16. riadnom zasadnutí uznesením č. 185
v súlade s ustanovením par.11 ods.4 Zk.č.369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje :
Dodatok č. 1
VZN č. 5/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
Týmto dodatkom sa vo VZN č.5/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce
Solčany :
-dopĺňa v článku 7 veta : „Spúšťanie rakvy do jamy je ručné „ slovami : a vykonávajú ho
pracovníci pohrebnej služby, ktorú si vyberie obstarávateľ pohrebného obradu .
-vypúšťa v článku 7 veta : „ Hrobári ( zamestnanci obce, t.j. prevádzkovateľa ) pri smútočnom
obrade majú oblečenú rovnošatu : čiernu pracovnú obuv, čierne nohavice, biele košele, čierne vesty,
viazanky ( v zimnom období čierne vetrovky ).
- ruší článok 11 v celosti a nahrádza sa novým znením nasledovne :
Článok 11
Práce na pohrebisku
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1/Prevádzkovateľ pohrebiska umožní, aby výkopové práce, pochovávanie a exhumácie vykonala
pohrebná služba, ktorú si vyberie obstarávateľ pohrebu. Prevádzkovateľ kontroluje, aby pri
výkopových prácach a exhumácii boli dodržané všetky pokyny prevádzkovateľa , prevádzkový
poriadok pohrebiska , zákon o pohrebníctve č.131/2010 Z.z.a všetky príslušné zákonné nariadenia
a normy.
2/Prevádzkovateľ pohrebnej služby môže vstupovať na pohrebisko za účelom vykonania
pohrebného obradu a pochovávania, ak:
a/o to požiada obstarávateľ pohrebu,
b/ho tým poverí prevádzkovateľ pohrebiska
3/Prevádzkovateľ pohrebnej služby vykoná všetky služby v rozsahu dohodnutom s obstarávateľom
pohrebu, pričom sa riadi platným prevádzkovým poriadkom pohrebiska , pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska, zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z.a všetkými príslušnými zákonnými
nariadeniami a normami.
4/Obstarávateľ pohrebu platí poplatky za výkopové práce, pochovanie a manipuláciu s krycými
platňami na hrobovom mieste ( poklopmi ) pohrebnej službe, ktorú si vybral a ostatné poplatky za
prenájom domu smútku a hrobové miesto platí prevádzkovateľovi pohrebiska.
5/Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi plánom pochovávania určeným prevádzkovateľom
pohrebiska.
6/Počas prípravy a samotného výkonu pohrebného obradu, prevádzkovateľ pohrebnej služby
preberá zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a noriem
v oblasti BOZP a zabezpečuje úlohy a povinnosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v oblasti PO
zabezpečuje úlohy a povinnosti v zmysle zákona č. 121/2002 Z.z.o požiarnej prevencii v platnom
znení .

- ruší článok 15 Cenník služieb v celosti a schvaľuje sa príloha č. 1 k VZN č. 5/2012 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku :
Príloha č. 1
k VZN č.5/2012
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
Cenník služieb
1.Nájom domu smútku :
-pri uložení zosnulého na dobu 1-24 hodín ….....................................................
-pri uložení zosnulého na dobu 24-48 hodín ….....................................................
-pri uložení zosnulého nad 48 hodín ….................................................................
2.Nájom za hrobové miesto je :
-za prepožičanie miesta pre uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov pre
hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na 10 rokov ….
-za obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu, kde sú uložené
ľudské ostatky na dobu 10 rokov …....................................................................
-za prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na 10 rokov …..............................
-za obnovu užívacieho práva na miesto, kde už je postavená hrobka na
10 rokov ….........................................................................................................
-za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho klienta
v produktívnom veku na obdobie 1 roka ….......................................................
( klient musí prevádzkovateľovi pohrebiska zaplatiť poplatok na obdobie
10 rokov naraz a dopredu, v prípade uloženia pozostatkov budú sadzby
vyberané podľa bodu 2, ods. 1 a 2 cenníka služieb )
-za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho klienta
v dôchodkovom veku na obdobie 1 roka …......................................................
( poplatok sa platí ročne )
Ak sa prepožičiava miesto pre ešte žijúceho klienta, prepožičia sa jednému
klientovi len jedno, max.2 miesta ( jednohrob, dvojhrob). Prepožičanie miesta
v sekcii B,C,D pre hrob alebo urnu a na vybudovanie hrobky pre ešte žijúceho
klienta sa nepovoľuje.
3.Za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach …....................
4.Za povolenie vjazdu motorovým vozidlom pre kamenárske firmy….............
-číslo článku pre záverečné ustanovenie VZN č.5/2012 nemení

V Solčanoch, 26. augusta 2013

Ing. Juraj Soboňa
starosta obce
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