D O D A T O K č. 1
(návrh)
k Prílohe č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 56/2007 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská mesta Sládkovičovo
zo dňa 24. mája 2007
Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove uznesením č.
...........MZ-2015 zo dňa 20. 05. 2015 sa vkladajú do Prílohy č. 1 čl. 6a, čl. 9a, čl. 9b, čl.
a týmto dodatkom sa mení čl. 2 bod 2., čl. 4 bod 2., čl. 5 bod 1., čl. 6 bod 3. písm a), c), f),
g), ch), i), čl. 9 bod 1. písm f), VZN nasledovne:
čl. 2
Zriadenie pohrebiska
2.Spôsob pochovávania na pohrebiskách je pochovávanie do hrobu, hrobky, uloženie urny
do hrobového miesta alebo urnovej steny na vyhradených miestach pohrebiska.
čl. 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné služby:
2. umiestňuje lavičky po predchádzajúcom súhlase Technických služieb Sládkovičovo.
čl. 5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný v zmysle § 8, 20 a 21 zákona aj:
u) dohliada na dodržiavanie podmienok uvedených v súhlase na vykonanie stavebných
prác na hrobovom mieste a v povolení na vstup na pohrebisko,
v) zabezpečuje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre prevádzkovateľa pohrebiska
z osobitných predpisov1 a tohto VZN,
w) dohliada na dôsledné dodržiavanie povinností uložených týmto VZN a za týmto
účelom môže:
- vyzvať nájomcu hrobového miesta, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky
v starostlivosti o hrobové miesto,
- odstrániť znehodnotenú výzdobu, najmä ak ruší vzhľad pohrebiska, alebo prekáža
pri jeho údržbe,
- nariadiť demoláciu hrobového príslušenstva, ak pri jeho budovaní neboli dodržané
rozmery hrobového príslušenstva uvedené v súhlase Technických služieb
Sládkovičovo na práce na pohrebisku alebo ak hrobové príslušenstvo bolo
realizované bez súhlasu Technických služieb Sládkovičovo na práce,
- odstrániť lavičky, skrinky a iný mobiliár, ktorý bol na pohrebisku umiestnený
bez súhlasu Technických služieb Sládkovičovo, najmä ako ruší vzhľad pohrebiska
a prekáža pri jeho údržbe,
- odstrániť zeleň vysadenú bez súhlasu Technických služieb Sládkovičovo mimo
prenajatého hrobového miesta,
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- oznámiť Mestskému úradu v Sládkovičove dátum a čas uskutočnenia pohrebného aktu aj
prípadnú zmenu.
čl. 6
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
3. Povinnosti nájomcu hrobového miesta:
a) nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového
miesta a udržiavať poriadok v okolí 30 cm od neho, najmä zabezpečiť, aby hrobové
miesto bolo odburinené, očistené a zbavené znehodnotenej výzdoby a oznamovať
prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
c) nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky
a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom Technických služieb
Sládkovičovo,
f) na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu existujúcej stavby
(napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu a i.) je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci
súhlas Technické služby Sládkovičovo.
Tento súhlas nenahrádza povolenie (súhlas) orgánov podľa osobitných právnych
predpisov.
g) pri vybudovaní stavby alebo inej úpravy na cintoríne je povinný nájomca sa riadiť
pokynmi Technických služieb Sládkovičovo, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery alebo
o druh použitého materiálu,
ch) rozmery a umiestnenie stavby hrobového miesta alebo inej úpravy na základe písomnej
žiadosti schvaľujú Technické služby Sládkovičovo, v prípade nedodržania rozmerov
a umiestnenia stavby je povinný nájomca stavbu odstrániť alebo vykonať na nej úpravy
na vlastné náklady podľa pokynov Technických služieb Sládkovičova,
i) demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je
nájomca povinný vopred ohlásiť Technickým službám Sladkovičovo.
čl. 6a
Práce na pohrebisku
1. Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta sa môžu vykonávať len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu Technických služieb Sládkovičovo vydaného
na žiadosť nájomcu. Písomný súhlas na práce uvádza všetky práce a zmeny, ktoré sa majú
na hrobovom mieste vykonať.
Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko.
2. Vstup motorových vozidiel na pohrebiská bez osobitného povolenia je zakázaný.
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviesť materiál
motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si od Technických služieb Sládkovičovo
písomný súhlas na vstup motorovým vozidlom.
3. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia
a ukončenia prác.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase Technických služieb
Sládkovičovo na práce a nasledovné podmienky:
- každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi i keď má zaplatený celoročný vstup,
- základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky,
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- hrobové príslušenstvo nesmie presahovať povolené rozmery hrobového miesta uvedené
v Čl. 9 tohto VZN,
- predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi,
- pri svahovitom teréne musí byť hrobové príslušenstvo rovnomerne odstupňované,
- po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska, v žiadnom
prípade ho neumiestňovať do kontajnerov na pohrebisku,
- zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy, kríky a inú zeleň bez súhlasu Technických
služieb Sládkovičovo.
5. Prevádzkovateľ a Technické služby Sládkovičovo sú oprávnené prerušiť alebo zastaviť
práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto VZN, jeho činnosť by rušila pohrebný
obrad, alebo ich realizácia sa má uskutočniť alebo sa uskutočňuje v deň štátneho sviatku,
nedeľu alebo v období od 25.októbra do 5.novembra.
čl. 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
f) vonkajšie rozmery hrobového miesta:
- detský hrob 70 x 110 cm
- jednohrob 110 x 245 cm
- dvojhrob 210 x 245 cm
- hrobka 200 x 300 cm
- hrobka 130 x 300 cm
- urnové miesto 70 x 80 cm
- chodníky medzi hrobmi 30 cm
čl. 9a
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu
dobu,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. a) a b),
musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3. Pred uplynutím doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené, prevádzkovateľ vyzve nájomcu
na úhradu nájomného za ďalšie obdobie užívania hrobového miesta. V písomnej výzve
prevádzkovateľ uvedie termín, do ktorého má byť nájomné najneskôr zaplatené a upozorní
nájomcu na následky jeho nezaplatenia spočívajúce vo výpovedi nájomnej zmluvy.
Písomnú výzvu doručí prevádzkovateľ nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu tak,
aby boli zachované lehoty uvedené v nasledujúcom odseku, avšak nie skôr ako 12
mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace pred dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
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5. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní informáciu
o výpovedi nájomnej zmluvy spolu s fotografiou hrobového miesta a stručným opisom
stavu príslušenstva hrobu na obvyklom mieste (na vývesnej tabuli na pohrebisku, na bráne
pohrebiska, na tabuli Mestského úradu ako aj na dotknutom hrobovom mieste.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo
zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného
roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty ho Technické služby Sládkovičovo odstránia.
7. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 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 dobu príslušenstvo hrobu na mieste
s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť,
po uplynutí výpovednej lehoty ho Technické služby Sládkovičovo odstránia.
čl. 9b
Prevod hrobového miesta
Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatené nájomné, môže nájomca vykonať:
a) osobne u prevádzkovateľa zápisom v evidenčnej karte pasportu, pričom zápis musí
obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo pôvodného nájomcu
a nového nájomcu a ich podpis, ktorým potvrdia súhlas s prevodom hrobového miesta,
b) ak sa nájomca nemôže osobne dostaviť k prevádzkovateľovi pohrebiska, môže takéto
vyhlásenie, v ktorom určí nového nájomcu, urobiť pred notárom a doručiť správcovi
pohrebiska poštou. Prevádzkovateľ následne prevedie nájomné právo k hrobovému miestu
na nového nájomcu.
čl. 14
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné články VZN zostávajú nezmenené.
2. Na práva a povinnosti bližšie neupravené týmto VZN sa vzťahujú ustanovenia zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. 07. 2015

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

CENNÍK
CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB
(príloha

č. 1 Prevádzkového poriadku pohrebiska v Sládkovičove)

Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 ( slovom desať) rokov:
Služby poskytované prenajímateľom:
1. Prenájom hrobu:
a) Jednohrob
b) Dvojhrob
c) Troj hrob
d) Detský hrob

Návrh
15 €
35 €
40 €
12 €

2. Prenájom hrobky:
a) hrobka 200 x 300 cm
b) hrobka 130 x 300 cm

100 €
60 €

3. Prenájom urnového miesta:
Urnové miesto mimo urnovej steny

20 €

4. Prenájom priestorov a ďalšie služby:
a) Prenájom obradnej siene vrátane ozvučenia
b) Prenájom chladiaceho zariadenia
c) Údržba hrobového miesta

25 €
4 €/ 1 deň
5 €/1 hod.

5. V prípade, ak rozmery hrobového príslušenstva vybudovaného v súlade s právnymi
predpismi, ktorých účinnosť zanikla, prekračujú rozmery hrobového miesta stanovené
týmto VZN, cena nájmu sa zvýši:
- o 5,00 € za každých ďalších začatých 70 cm2,o ktoré šírka hrobu prekračuje šírku hrobu
stanovenú týmto VZN
- o 5,00 € za každý ďalší začatý 1 m2, o ktorý plocha hrobky prekračuje plochu hrobky
stanovenú týmto VZN,
6. Nájomné za hrobové miesto, v ktorom je pochovaný občan na náklady mesta sa neplatí.
Služby poskytované Technickými službami Sládkovičovo:
a) Vydanie povolenia na stavebné práce nájomcovi hrobového miesta
b) Jednorazový vstup na pohrebisko s motorovým vozidlom
c) Celoročný vstup na pohrebisko pre pohrebné služby (s výnimkou prenajímateľa)
a zhotoviteľov hrobového príslušenstva
d) Jednorázový odber vody pre zhotoviteľov hrobového príslušenstva
e) Celoročný odber vody pre zhotoviteľov hrob. príslušenstva
Služby poskytované mestom Sládkovičovo:
Predaj urnového miesta v urnovej stene

2,00 €
3,00 €
50,00 €
5,00 €
25,00 €
500 €

Tento cenník nadobúda účinnosť 01. 07. 2015

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

Príloha k Dodatku č. 1

Žiadosť o súhlas/povolenie
Žiadateľ ............................................. Adresa:.......................................................................
Kontakt (telefón, e-mail)........................................................................................................
Hrobové miesto: ......................................................

- starý cintorín
- nový cintorín

Žiadam o vydanie súhlasu/povolenia na:
a) vysadenie stromov, kríkov, inej zelene (uviesť)
..........................................................................................................................................
Dátum začatia: ................................... Dátum ukončenie: ........................................
b) umiestnenie lavičky, skrinky a i. (uviesť)
....................................................................................................................................
Dátum začatia: ................................... Dátum ukončenie: ........................................
c) na vybudovanie stavby na pohrebisku alebo na úpravu existujúcej stavby
napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu, okolia hrobového miesta a i. (uviesť)
....................................................................................................................................
Dátum začatia: ................................... Dátum ukončenia: ........................................
d) povolenie vstupu motorového vozidla
- jednorázový vstup na deň .............................. ŠPZ: .....................................
- celoročný vstup na rok .................................. ŠPZ: .....................................
e) odber vody
- jednorázový na deň ...................
- celoročný na rok .......................
Príloha:
- náčrt s rozmermi a uvedením materiálu
- doklad o zaplatení poplatku

podpis žiadateľa

Súhlas/povolenie Technických služieb Sládkovičovo (TSS):
a) áno
b) nie (uviesť dôvod)
.................................................................................................................................
Sládkovičovo dňa.....................

......................................
riaditeľ TSS

