Obecné zastupiteľstvo v Solčanoch v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods.
2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva pre Obec Solčany toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2012
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku ( ďalej len prevádzkový poriadok ) sa
vzťahuje na prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku v obci Solčany, na nájomcov
hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebiskách, na
návštevníkov pohrebiska a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých .
Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku ( ďalej len „ Prevádzkový
poriadok „ ) sa vzťahuje na pohrebisko - cintorín v k.ú. Solčany a dom smútku ( parc. č.
231,232 a 1528/1 o výmere 17511 m2 ).
Pracovná doba : neurčená
Zriaďovateľ pohrebiska :
Obec Solčany
IČO : 00311081 , DIČ: 2021315582
Prevádzkovateľ pohrebiska :
Obec Solčany, zastúpená starostom obce Ing. Soboňom
Adresa : Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 95617 Solčany
Kontakt : 038/5383112 , 038/5383521 – fax, e-mail : ocu@obecsolcany.sk
Oprávnená osoba : Ing. Katarína Hodálová
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti : RÚVZ/2008/02293/Ha-HŽP vydané RÚVZ Trnava
dňa 28. apríla 2008
Príloha prevádzkového poriadku : plán pochovávania
Článok 3
Rozsah služieb
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä :
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,
e) vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch
f) správu pohrebiska,
g) správu domu smútku,
h) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,

ch)zabezpečenie údržby, čistoty a poriadku pohrebiska,
i)likvidácia odpadu z pohrebiska,
j)dodávka vody a elektrickej energie ( na pohrebisku je 5 vodovodných výtokových ventilov,
ktoré sú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu. Pri každom ventile je stojan na
polievacie krhly, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska )
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1.Právo užívať hrobové miesto 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 vypovedá skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento
zákon neustanovuje inak .
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.Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do
jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta .
5.Nájomca hrobového miesta je povinný :
-dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
-užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
-udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
-písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17, ods.4 písm. a zákona č. 131/2010 o pohrebníctve
( ďalej len „ zákona „ )
-udržiavať poriadok na pohrebisku .
6.Výpoveď nájomnej zmluvy :
6.1.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
6.2.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej 6 mesiacov predo dňom , keď sa má hrobové miesto
zrušiť.
6.3.Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a)závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b)sa pohrebisko ruší,
c)nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
6.4.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
6.3. písm. a) a b) musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
6.5.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
6.3.písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3
mesiace prodo dňom , keď sa má hrobové miesto zrušiť. Ak mu nie je známa adresa nájomcu
alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6.6.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
6.3.písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty , na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6.7.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
6.3.písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto
lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu . Ak ho v tejto lehote neodstráni, po
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako
živnosť, odovzdá obci, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za
opustenú vec .
6.8.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
6.3.písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s
označením, že ide o trojročné uloženie , počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec .
6.9.Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 6.7. a 6.8. , musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu .
6.10.Hroby, hrobky , ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len
po predchádzajúcom súhlase obce . Takými hrobmi sú :
Sekcia A, hrob č. 1182, 1183 Odescalchi Livius a Maria Terezia Schery (poslední majitelia
kaštieľa a parku v obci )
Sekcia A, hrob č. 1033 Béďa Filip Košík ( rodák obce, kňaz a spisovateľ )
Sekcia A, hrob č. 1032 Bezak Georgus ( kňaz pôsobiaci v Solčanoch v rokoch 19311932/1933 )

Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, zákon
o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2.Zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, trávu, požívať alkoholické
nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň.
3.Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
4.Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.
5.Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.

Článok 6
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby, a to v nasledujúcom čase :
od apríla do októbra
od 07,00 – 21,00 hod.
od novembra do marca od 08,00 - 17,00 hod.
Počas sviatkov : Všetkých svätých, Pamiatka zosnulých, Vianoce, Veľká noc je pohrebisko
otvorené do 22,00 hod.
2. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez
osobitného upozornenia .

3. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko
vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne
postihnutých občanov.
4. Dom smútku je pre pozostalých a verejnosť prístupný počas uloženia a vystavenia mŕtveho,
podľa požiadavky pozostalých .
5. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
otváracích hodín , na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska .
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
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) hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej
1,2 m
c) dno musí ležať nad hladinou podzemnej vody najmenej
0,5 m
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej
0,3 m
(neplatí pre dvojhrob a viachrob )
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu
zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne
1,2 m
Jamu kopú vždy dvaja hrobári spoločne, ručne, pričom jeden hrobár je vždy v prípade
nebezpečenstva schopný rýchle opustiť svoje pracovisko a zavolať okamžite pomoc – 21.3 c)
Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z., príloha č. 1 .
Spúšťanie rakvy do jamy je ručné .
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 ) . Zamestnanci pohrebnej služby ( viď čl.11
prevádzkového poriadku )
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe , alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej
doby .
3.Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné uložiť 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 uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami .
5. Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú na cintoríne v rade na to určenom do zeme
v urne . Urna sa ukladá do zeme do betónovej schránky. Spopolnené pozostatky môžu byť
uložené so súhlasom správcu cintorína a domu smútku bez ohľadu na to, v ktorom krematóriu
bol mŕtvy spopolnený.
6.Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a)príkaz sudcu alebo prokurátora,
b)žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ už nežije, alebo na
žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
7.Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 6 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na
ktorom sú uložené ľudské ostatky uložené a musí obsahovať :
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, ktorá ľudské ostatky prevezie.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 7 nevyhovie, rozhodne o tom súd.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiada.
8.Telo zosnulého uložené v chladiacom zariadení sa pred konaním pohrebu vytiahne na
katafalk, výzdobu rakvy zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. Telo je vyložené na katafalku 2 –
6 hodín pred pohrebom ( podľa klimatických podmienok ).
Po uložení rakvy do hrobu a po obrade sú ľudské pozostatky pochované do hrobu. Hrobári
zasypú hrob a upravia okolie hrobu, aby sa dala urobiť výzdoba vencami a kvetmi .
9. Plán hrobových miest (príloha prevádzkového poriadku ) je umiestnený na informačnej
tabuli v dome smútku a v kancelárii Ing. Hodálovej v budove obecného úradu. Na tomto
pláne je vyznačené delenie na oddiely a rady. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo
.
Článok 8
Dĺžka tlecej doby pre ukladanie ľudských pozostatkov
1.Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.
2.Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od uloženia do
hrobky.
3.Dĺžka tlecej doby pre urnu je 30 rokov.

Článok 9
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
1.Prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky alebo ostatky, ak sú splnené
podmienky uvedené v § 8 ods.1 a 2 zákona , a to :
-úmrtie musí byť doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí
vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo
-pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
-ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, je potrebný písomný
súhlas orgánu činného v trestnom konaní .
2.Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním.
3.Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska :
a)viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na :
-evidenciu hrobových miest
-evidenciu prevádzkovania pohrebiska
Evidencia hrobových miest musí obsahovať :
-meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste
-dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
-záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
-meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce
, ak je nájomcom obec,

-dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta ( ďalej len nájomná zmluva ) a údaje o
zmene nájomcu,
-údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
-skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
-údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu .
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o :
-zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
-zrušení pohrebiska .
b)Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu .
c)Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona
d)zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona
f)dodržiavať dĺžku tlecej doby
g)pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona
h)nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
i)chrániť pohrebisko stavebnými úpravami a terénnymi úpravami pred zaplavením,
j)umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
4.Písomne informovať nájomcu o :
-skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo zaplatené nájomné,
-dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je znám jeho adresa, súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
5.Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku
upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
6.Ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového
miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene a dosky, oplotenie obci.
7.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 povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu .
Článok 10
Nakladanie s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta
a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené – veľkokapacitné kontajnery
umiestnené pri vchodových bránach . Vývoz kontajnerov zabezpečuje prevádzkovateľ
pohrebiska vždy po ich naplnení .
2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku .
3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska .
Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1.Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 ods.2 a 3 zákona a v rozsahu
dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok :
-prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín pohrebu
minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného obradu,

-pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko budú
prevádzkovateľom pohrebiska poučení o bezpečnosti pri práci, PO, OŽP a sú povinní tieto
pokyny dodržať,
-prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdáva a
preberá priestory a zariadenie domu smútku tej pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať
pietny akt, obsluhuje ozvučovaciu techniku,
-prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
-pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu bude
umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom
pohrebného obradu,
-pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním
zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu .
2.Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom , plánom
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska .
Článok 12
Prevádzkový poriadok domu smútku
Dom smútku je umiestnený v areáli pohrebiska. Pozostáva z nasledovných priestorov :
výstavná sieň, obradná sieň, miestnosť pre kňaza, miestnosť pre hrobárov, sociálne
zariadenie. Dom smútku nie je napojený na zdroj vody, má prirodzené vetranie a denné a
umelé osvetlenie. Zdroj vody je v sociálnom zariadení, tento výtokový ventil je napojený na
samostatnú prípojku verejného vodovodu, preto nebýva vypnutý ani v zime, odkanalizovanie
sociálneho zariadenia je do žumpy, teplá úžitková vody a je zabezpečená prietokovým
ohrievačom .
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať a čistiť priestory domu smútku čistiacimi a
dezinfekčnými prostriedkami ( SAVO, JAR, INCIDUR, Domestos, Chloramin ) vždy po
skončení pohrebného obradu. Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečí minimálne 2x ročne
generálne upratovanie priestorov a 1x ročne vybielenie priestorov . O vykonaní čistiacich prác
vedie prevádzkovateľ domu smútku evidenciu .
Návštevníci domu smútku ( pozostalá rodina, obstarávatelia pohrebu, smútiaca verejnosť ) sú
povinní dodržiavať poriadok v dome smútku a dbať, aby sa zariadenie domu smútku
nepoškodilo . Zistené poruchy nahlásiť bezodkladne prevádzkovateľovi domu smútku .
Vo výstavnej sieni sa nachádzajú 2 chladiace zariadenia, teplota chladenia je 0-5 ºC, chladiace
zariadenia sa čistia a dezinfikujú pravidelne po každom použití .
Článok 13
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Pracovníci sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny, používať ochranné pracovné
pomôcky ( ochranné rukavice a pracovné odevy ). Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami sú
povinní postupovať podľa návodu na etiketách, lekárnička prvej pomoci sa nachádza v
miestnosti pre hrobárov .
Článok 14
Ochrana osobných údajov
Na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis, zákon č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov .

Článok 15
Cenník služieb
1. Nájom domu smútku :
- pri uložení zosnulého na dobu 1 – 24 hodín ....................................... 3,-- €
- pri uložení zosnulého na dobu 24 - 48 hodín ....................................... 4,-- €
- pri uložení zosnulého nad 48 hodín ..................................................... 5,-- €
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 dobu 10 rokov ...................................................................... 3,31€
- za obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu, kde sú uložené ľudské
ostatky na dobu 10 rokov .................................................................... 3,31€
za prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na dobu 10 rokov .......... 20,--€
za obnovu užívacieho práva na miesto, kde je už postavená
hrobka na dobu 10 rokov ..................................................................... 20,--€
- za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho
občana obce Solčany v produktívnom veku na obdobie 1 roka ........ 33,--€
( občan musí prevádzkovateľovi pohrebiska zaplatiť poplatok na obdobie 10 rokov
naraz a dopredu, v prípade úmrtia a uloženia pozostatkov do hrobu budú sadzby
vyberané ako v odseku 1 a 2 tohto bodu )
- za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte žijúceho občana
obce Solčany v dôchodkovom veku na obdobie 1 roka ........................ 3,31€
( v tomto prípade sa poplatok vyberá ročne
Ak sa prepožičiava miesto pre ešte žijúceho klienta , prepožičia sa jednému klientovi
len jedno miesto, max. 2 miesta ( jednohrob, dvojhrob ) .
Prepožičanie nového miesta v sekcii B, C pre hrob alebo urnu a na vybudovanie
hrobky pre ešte žijúcich klientov sa nepovoľuje .
3.Za vykopanie hrobu
- obyčajný hrob ….................................................................................... 60,--€
- prehĺbená hrob …...................................................................................
76,--€
- detská hrob …........................................................................................
50,--€
-za zemné práce pri ukladaní rakvy do vybetónovaného hrobu …..........
40,--€
4.Sťažený príplatok za výkop hrobu do obruby............................................
10,--€
5.Sťažený príplatok za mimoriadne nepriaznivé počasie..............................
10,--€
6.Za odloženie náhrobných poklopov …......................................................
30,--€
7.Zasypanie a úprava
-obyčajný hrob, detský hrob , vybetónovaný hrob …...................................
5,--€
-prehĺbený hrob …..........................................................................................
10,--€
8. Za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach ................
2,50
Poplatky za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach a poplatky súvisiace so
zaobstaraním pohrebu sa platia prevádzkovateľovi pohrebiska – t.j. obci .
Obstarávateľ pohrebu po pohrebných obradoch v úradných dňoch a hodinách sa dostaví do
kancelárie pokladníčky obce, ktorá mu vystaví faktúru. Túto faktúru môže obstarávateľ
pohrebu zaplatiť v hotovosti do pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom ( poštová
poukážka, príkaz v banke ). Hrobárom sa neplatia v hotovosti žiadne poplatky .
Poplatky za použitú elektrickú energiu a vodu pri drobných stavebných úpravách okolia
hrobu, keď prenajímateľ hrobového miesta odoberá elektrickú energiu z domu smútku sa
platia v hotovosti do pokladne obce .
-

Poplatky za prenájom hrobového miesta sa platia v hotovosti do pokladne obce alebo
bezhotovostným prevodom ( poštová poukážka, bankový príkaz ).
Článok 16
Záverečné ustanovenia
Tento prevádzkový poriadok bol schválený na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Solčanoch dňa 13. decembra 2012 a nadobudol účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli . Týmto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku zo dňa
23.06.2006

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.decembra 2012
Zvesené z úradnej tabule dňa …........................

Ing. Juraj Soboňa
starosta obce

