Obec Šúrovce na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 19/2020,
ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Šúrovce

NÁVRH

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce:
Návrh VZN – zverejnený na CUET
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane)
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šúrovce:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom sídle obce:
VZN zverejnené na CUET:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

24.11.2020
24.11.2020
07.12.2020

§1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk v obci
Šúrovce, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§2
Záverečné ustanovenia
(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 19/2020 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk vykonáva starostkou poverený pracovník Obecného úradu v Šúrovciach.
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na CUET
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 19/2020 na svojom rokovaní dňa
................. nariadením č. .............................
(4) VZN č. 19/2020 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2021.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.........
V Šúrovciach, dňa 24.11.2020
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

Príloha – Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Šúrovce

§1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
(1) V obci Šúrovce sa nachádzajú 3 pohrebiská, a to v miestnej časti Valtov Šúr, v miestnej
časti Varov Šúr a v Šúrovciach (ďalej len „pohrebiská“).
(2) Prevádzkovateľom pohrebísk je Obec Šúrovce, so sídlom Nová 174/5, 919 25 Šúrovce, IČO
00 313 068.
§2
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie do 30 cm po
obvode hrobového miesta v dobrom a nezávadnom stave. Musí zamedziť šíreniu burín a
prílišnému vyrasteniu trávy, vzniku požiaru a nesmie znečisťovať okolie hrobu napríklad
vyhorenými kahancami alebo starou kvetinovou výzdobou. Hrobové miesto nesmie ohroziť
zdravie alebo majetok iných napríklad nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom.
(2) Odpad z hrobového miesta je nutné ukladať do pripravenej nádoby na odpad.
(3) Pri stavbe alebo oprave hrobu sa nesmú prekročiť rozmery hrobového miesta uvedené v
nájomnej zmluve. Stavebný odpad musí byť odstránený bez zbytočného odkladu.
§3
Povinnosti návštevníkov pohrebísk
(1) Návštevníci pohrebísk sú povinní správať sa dôstojne so zreteľom na pietny charakter
pohrebísk. Zakazuje sa najmä behanie, hlasná reč alebo reprodukovaná hudba, fajčenie, sedenie
alebo ležanie na hrobových miestach alebo pomníkoch, vstup so zvieratami.
(2) Odpad z hrobových miest je možné ukladať len do nádoby na to určenej. Do nej sa nesmie
privážať odpad z miest mimo pohrebísk. Je zakázané na pohrebiskách spaľovať odpad.
(3) S úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne a vždy pevne zavrieť ventil.
§4
Otváracie hodiny pohrebísk
Pohrebiská sú pre verejnosť otvorené bez časového obmedzenia.
§5
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
(1) Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového miesta
ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky (v urne) môže do
hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového miesta alebo obstarávateľ
pohrebu.
(2) Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta musia
byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 pod bod
1a) až 1c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
(3) Hrobové miesta sa zriaďujú tak, aby bol medzi nimi voľný priestor v šírke min. 1m.
(4) Plán hrobových miest je k dispozícii pri vstupe na pohrebisko, na obecnom úrade, ako aj na
webovom sídle obce.

§6
Dĺžka tlecej doby
Na pohrebisku je tlecia doba 10 rokov.
§7
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
(1) Evidencia hrobových miest sa vedie v papierovej podobe (na kartách hrobových miest) a
elektronicky v príslušnom programe s výstupom pre verejnosť na webovej stránke obce.
(2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe.
§8
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný
biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do príslušnej
nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku.
(2) Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca
odstrániť sám mimo nádoby podľa ods. 1
(3) Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na
pohrebisku.
§9
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko len s
predchádzajúcim písomným povolením správcu pohrebiska a len v nevyhnutnom rozsahu (na
prípravu hrobu, vykonanie príslušného obradu).
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby
nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska.
§ 10
Podmienky ekologického pochovávania
Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie.
§ 11
Cenník služieb
(1) Nájomné za hrobové miesto:
a) (jednohrob) - 1 €/rok,
b) za každý ďalší hrob príslušný násobok.
(2) Prenájom domu smútku na pohrebný obrad - 20 €/obrad.
(3) Vjazd motorového vozidla na pohrebisko za účelom vykonania kamenárskych prác - 50 €/1
vjazd.
§ 12
Záverečné ustanovenia

(1) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 19/2020 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk vykonáva starostkou poverený pracovník Obecného úradu v Šúrovciach.
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na CUET
v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 19/2020 na svojom rokovaní dňa
................. nariadením č. .............................
(4) VZN č. 19/2020 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2021.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2015.
V Šúrovciach dňa 24.11.2020

Mgr. Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

