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Všeobecne záväzné nariadenie -
- prevádzkový poriadok pohrebiska 

v obci Lisková
 č. 2/2007

o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska 

        
Návrh všeobecne záväzné nariadenia  bol vyvesený dňa 19.3.2007
                                                                   zvesený   dňa   3.4.2007
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Číslo strany                 1 
Počet strán celkom    12



OBEC Lisková v súlade s ustanovením § 6 odst.1 a § 4 odst..3 písm. f zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
 č. 470/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v spojení 
s ustanovením § 22 ods.1 písm.e, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2007  - 
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková 
upravuje správu, údržbu  a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Lisková. 
Prevádzkový poriadok je vydávaný so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Liptovskom Mikuláši.
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje sa na  -    prevádzkovateľa pohrebiska, na 
nájomníkov hrobových miest, obstarávateľov pohrebných služieb, na poskytovateľov služieb, 
na návštevníkov pohrebiska.

Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebiska

1. Pohrebisko prevádzkuje: Obec Lisková,  so sídlom na Ulici pod Chočom č. 113. 
                                             IČO: 00315559
2.  Miesto pohrebiska:          Lisková,  Ulica Vavra  Šrobára.
        Súčasťou pohrebiska je aj dom smútku a ostatné stavby na pohrebisku umiestnené.

                                                           
Článok 3

Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný:
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 odst. 
    1 a 2 zákona470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
 b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom           

          pohrebiska,
         c/ viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,

d/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí   
   rakvy pred pochovaním     

     e/ zdržať sa  v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch 
         umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa  
         pohrebu
     f/  písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa má pohrebné miesto zrušiť,   
        ak mu je  známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť vo vývesnej skrinke  
        na pohrebisku.

g/ ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,    
    tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok . Na základe tohto   
    posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
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Článok 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
                     a/  výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

      b/  pochovávanie,
      c/  vykonanie exhumácie,
      d/  správu a údržbu pohrebiska,
      e/  správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
      f/  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

Služby uvedené v bode 1 písm.  a/, b/ , c/ sú vykonávané prostredníctvom pohrebných služieb, 
ktoré si zabezpečuje objednávateľ pohrebu.

Podľa služieb uvedených v bodoch d/, e/, f/ je prevádzkovateľ povinný:
          
2.   a/  spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku t.j. dom smútku
           a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
      b/  starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
      c/  označiť pri studniach na vodu, či je voda vhodná resp. nevhodná na pitie
      d/  starať sa o oplotenie pohrebiska,
      e/  zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
      f/   vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
      g/   zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky /“ďalej len
           hrobové miesta”/  na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
      h  značiť hrobové miesta.

     3.   Zodpovedá za funkčnosť elektrického osvetlenia,   prevádzky vodného  zdroja v budove 
i mimo nej, ozvučenie a bežnú údržbu budov a areálu,  cintorína, vrátane kosenia.

      4.   Vymeriava miesta hrobov v súlade s čl. 8 tohto nariadenia.

      5.  Pri nahlásení úmrtia poskytne v prípade potreby informácie pre   zabezpečenie pohrebného 
auta, rakvy, vencov, kvetinovej výzdoby, hudby a samotného karu.

   6.  Upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť
        cintorína a vyžaduje nutné odstránenie nedostatkov (zlomené náhrobné kamene, rozpad
        betónových rámov a pod.)

   7.  Správca cintorína zodpovedá za uvedené povinnosti v plnom znení. Môže si vytvoriť
        skupinu dobrovoľných  spolupracovníkov, ktorých poverí čiastkovými úlohami pri

     zabezpečení uvedených povinností, služby pozostalým budú individuálne dohodnuté.
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Článok 5
Správa o rozsah poskytovaných služieb v dome smútku

Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení do času 
pochovania a na vykonávanie cirkevných a smútočných obradov.
Priestory v dome smútku: obradná miestnosť s katafalkom, smútočná sieň s katafalkom, 2 
                                           miestnosti pre organizátorov pohrebných obradov, chladiace 
                                           zariadenie na dočasné uloženie  ľudských pozostatkov, 
                                           prevádzková miestnosť, sklad náradia. 

V chladiacom  zariadení sú dva miesta na dočasné uloženie ľudských pozostatkov.
Teplota chladenia  je do 5o C. Ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku 
mŕtveho, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, 
uložia sa do mraziaceho zariadenia v Ústrednej vojenskej nemocnici  SNP Ružomberok.
Dom smútku je napojený na dodávku  pitnej vody, kanalizáciu, energetickú sieť.
Vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom akumulačných pecí – 4 ks, v obradnej 
miestnosti elektrickým vykurovacím telesom. 
V dome smútku je možnosť vetrania prirodzene oknami, v obradnej miestnosti je možné 
vetrať aj nútene ventilátorom.

Pohrebné obrady sa vykonávajú podľa potreby, každý deň.
Starosta obce menuje správcu domu smútku a určuje aj jeho odmenu.
Správca domu smútku je povinný:
Prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
- listom o prehliadke  mŕtveho a štatistický hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý 
   vykonal prehliadku
- pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských 
   ostatkov
Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným 
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

Správca domu smútku je ďalej povinný  starať sa o poriadok v dome smútku, zatvárať 
a otvárať dom smútku podľa potreby, zodpovedá za funkčnosť chladiaceho zariadenia a 
elektrického osvetlenia, ozvučenia a bežnú údržbu budovy.
Priestory chladiarenského zariadenia a miestnosti domu smútku sú čistené  a dezinfikované po 
každom pohrebe. Používané dezinfekčné prostriedky: SAVO, DOMESTOS, BREF ap.
Dom smútku sa prevádzkuje na požiadanie denne od 6.oo  do 22.oo hod.
Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo 
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.   

Obstarávateľ platí objednané služby po vykonaní obradu v pokladni prevádzkovateľa 
pohrebiska podľa cenník, ktorý je prílohou tohto prevádzkového poriadku.

Meno, adresa a telefonický kontakt správcu domu smútku je uvedený vo vývesnej skrinke na 
pohrebisku.
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Článok 6
Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov

1.O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje obec.
   Platí však zásada, že mŕtve ľudské telo má byť pochované na pohrebisku obce toho    
   katastrálneho územia, v ktorom osoba pred úmrtím žila, alebo na území obce, v ktorej došlo 
   k úmrtiu.
2.Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušnej    obce, na území 
   ktorej sa pohrebisko nachádza.
3.Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku. 
   Prevoz ľudských pozostatkov zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
4.Ľudské pozostatky sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 
   hodín od úmrtia,  Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve, ak ide 
   o súdnu pitvu, možno mŕtveho pochovať iba so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa.
5 . Pochováva sa
     a/ ukladaním ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku so súhlasom   
        obce,
    b/ uložením urny spopolnených ľudských ostatkov na pohrebisku po spopolnení  
        v krematóriu,.
   c/ iným druhom, ak si to vyžaduje dôležitý všeobecný záujem.
6. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem 
nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
Výkop hrobu na uloženie  telesných pozostatkov zomrelého v rakve sa vykonáva v týchto 
rozmeroch 
a/ pre dospelú osobu                                    80 x 200 cm , 
b/ pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej   50 x 100 cm, 
c/ pre dieťa staršie ako   3 roky najmenej   60 x 160 
d/ urna                                                         50 x 50 cm     
Dno musí ležať najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody
Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm
 Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160 cm, pre 
dieťa  mladšie ako 10 rokov 120 cm. 
Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými  pozostatkami do toho istého hrobového 
miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm
Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby uložiť rakvu s ľudskými 
pozostatkami, len ak ich možno uložiť na úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov 
a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 100 cm.
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Článok 7
Užívanie hrobového miesta  

 
1.Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
   vzniká  uzatvorením nájomnej zmluvy.
 
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie však byť vypovedaná skôr ako 
    uplynie 25  rokov od  uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.
    Ak to pomery na pohrebisku umožňujú prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto 
   ešte na  ďalšiu dobu.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto 
    neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa prevádzkového 
    poriadku  pohrebiska.

4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 
    dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

5. Právo na hrobové miesto sa preukazuje-
   -  v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdenkou o zaplatení   
      poplatku  za prepožičanie hrobového miesta, potvrdenkou o platení cintorínskeho  
      poplatku resp. iným  hodnoverným dokladom
   - v nových prípadoch písomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení poplatku.

 6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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  uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska  
     povinný bezodkladne písomne  informovať nájomcu.

Článok 8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 1. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta. 

2.. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:
a/ vysádzať a vyrubovať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez súhlasu
    prevádzkovateľa pohrebiska,
b/ umiestňovať lavičky na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľ pohrebiska,

      c/ odhadzovať odpadky mimo zberných miest
      d/ vodiť psov na pohrebisko
      e/ robiť hluk na pohrebisku
      f/ pohybovať sa na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách 
         a podobných športových prostriedkoch.
     g/ fajčiť na pohrebisku.
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Článok 9
Nájomné za hrobové miesto

Cenník za nájom hrobových miest:

Nájomné za prenájom hrobového miesta na každých začatých 10 rokov:

Detský hrob                         100 Sk
Jednohrob                             200 Sk
Dvojhrob                              250 Sk
Trojhrob                               300 Sk
Hrobka                                 100 Sk/m2  
Urna samostatne uložená       50 Sk

Nájomné sa platí dopredu na 10 rokov v zmysle platného cenníka. Ak o to nájomca požiada je 
možné zaplatiť nájomné aj na dlhšiu dobu. Na doklade o zaplatení musí byť meno nájomcu 
hrobového miesta.

Článok 10
Výpoveď nájomnej zmluvy

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak: 
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájomného hrobového miesta na  
  ďalšiu dobu 
-ak sa pohrebisko ruší
-ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.

Článok 11
Stavby na pohrebisku

Pre účely tohto VZN sa pod pojmom stavba rozumie dom smútku, kaplnka, zriaďovanie 
hrobov, náhrobkov, základovej konštrukcie ohraničujúcej hrob, urnových hrobov a hrobiek / 
ďalej len stavba/.

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už existujúcej stavby je 
potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť situačným plánom 
a zásadami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery, výzdobu alebo druh 
použitého materiálu.
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Plocha hrobového miesta po úprave / svetlý vonkajší rozmer dĺžka/šírka /:
Výška obruby do 40 cm / prispôsobiť vzhľadu okolitých hrobov/
Jedno hrob                                     240 cm  x 120 cm
Dvoj hrob                                      240 cm x   220 cm
Detský hrob                                  100  cm  x    60 cm
Urna                                                50  cm x    50 cm                    

Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál.
Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať 
vybudované stavby. 
Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí 
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie 
evidenciu.
Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovatelia vykonávajúci výkop 
povinní s nájdenými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať 
a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú 
zeminou.

Článok 12
Označovanie hrobov

Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami musí obsahovať
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené.
b/ dátum narodenia
c/ dátum úmrtia.

Článok 13
Exhumácia

l. Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho /ostatky/ vyňať zo zeme- exhumovať na 
žiadosť
- orgánov činných v trestnom konaní
- obstarávateľa pohrebu
- blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola 
    obec.
Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska
Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať len výnimočne, z osobitne závažných 
dôvodov, so súhlasom príslušných orgánov a to len vtedy, ak je súčasne dokázané, že sa na 
tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o exhumáciu požiadal a vykonáva ich pohrebná služba, 
ktorá má na to oprávnenie
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Článok 13
Dĺžka tlecej doby

Ľudské  pozostatky na pohrebisku musia pochované do zeme, t.j. uložené v hrobe najmenej 
do uplynutia tlecej doby. So zreteľom na zloženie pôdy trvá tlecia doba na pohrebisku v obci 
Lisková 20 rokov.

Článok 14
Evidencia pohrebiska

1.  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, 
 ktorá obsahuje:
     a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
     b/ miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,
     c/ rodné číslo,
     d/ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky 
         pochovania,
     e/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
         do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,
     f/ meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide 
        o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide   
        o právnickú osobu,
     g/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
     h/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
2.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
     - zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
     - zrušení pohrebiska  

 - skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo 
vojnový hrob.

3.  Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ.
4.  Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) 
     do archívu obce.

Článok 15
Vstup na pohrebisko

1.  Pohrebisko je prístupné verejnosti celoročne bez obmedzenia. 
2.  Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo 

obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania
exhumácie alebo iných okolností, ktoré by prekážali prístupu na pohrebisko.
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Článok 16
Správanie sa na pohrebisku

1.  Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:
     a) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
        umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
     b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí 
         rakvy pred pochovaním,
    c) dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,
    d) vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,    
2.  Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:
     a) poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovateľovi
         zaplatené,
     b) požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho
         pracovného zaradenia.
3.  Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
4.  Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný  odpad.
5.  Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to 

vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne iných hrobových 
miest alebo vybavenosti pohrebiska.

6.  V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok 
a manipuláciu a otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

7.  Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je 
povolené obmedzovať ich priechodnosť.

8.  Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace 
osoby a majú príslušné označenie.

      Na pohrebisku nie je dovolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových 
korčuliach, kolobežkách a podobných športových prostriedkoch.

      Na pohrebisku  je zákaz fajčiť.

Článok 17
Spôsob nakladania s odpadkami

Návštevníci pohrebiska sú povinní odpad ukladať na vyznačené miesto určené obcou.

Článok 18
Sankcie a priestupky

1. Pri porušení ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska sa postupuje v zmysle 
platných predpisov. 
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Článok 19
Prechodné ustanovenia

1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované:
    a/  za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby 

oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta 
splnené,

    b/  jeden  rok  odo  dňa  doručenia  oznámenia,  že  nie  sú  splnené  podmienky  užívania 
hrobového miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa 
užívania  hrobového  miesta  sú  známe  a neuzavrú  s prevádzkovateľom  pohrebiska 
nájomnú zmluvu,

   c/   tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby oprávnené 
z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale neboli im 
možné doručiť oznámenie,  že nie  sú splnené podmienky užívania hrobového miesta 
a bolo  len  uverejnené  na  mieste  obvyklom  na  pohrebisku.  Tieto  osoby  neuzavrú 
s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,

    d/ päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak osoba alebo osoby, ktoré 
majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s vyznačením skutočnosti,  že 
nájomca tohto miesta nie je známy.

   2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. 
b/, návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania 
hrobového miesta.

 

Článok 20
Cenník služieb

Poplatok za pohreb a  poskytnutie domu smútku  je stanovený v cenníku, ktorý je prílohou 
tohto prevádzkového poriadku.

Článok 21
Záverečné ustanovenia

1.  Prevádzkový  poriadok  schválil  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Liptovský 
Mikuláš dňa 29.3.2007. 

2.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
     dňa 3. 4. 2007 uznesením č. 17.
3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 5. 2007.

                                                                                                              Ján  L a u k o
                                                                                                              starosta  obce



Príloha č. 1

k VZN OBCE Lisková č. 2/2007  - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková

Cenník služieb

Klasifikácia produkcie:      93.03.12   Prevádzka pohrebných ústavov
                                                             Len prechodné uloženie  zomrelých v chladiacom 
                                                             zariadení do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia do 96 hodín                                            225,- Sk
- za každých ďalších začatých 24 hodín                                                      75,- Sk
Použitie chladiaceho zariadenia  pre okolité obce do 96 hodín               510,- Sk

Cenový výmer nadobudol účinnosť dňom 1. augusta 2005, 
po jeho schválení Žilinským samosprávnym krajom      

Číslo strany               12 
Počet strán celkom    12


