Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2007 obce Nižná
o prevádzke pohrebísk a Domu smútku v obci Nižná
a pohrebiska v miestnej časti Zemianska Dedina
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods.1
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva všeobecne
záväzné nariadenie o prevádzke pohrebísk a Domu smútku v obci Nižná a pohrebiska
v miestnej časti Zemianska Dedina.
Čl.1
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské poslanie pohrebiska ako
verejného a zdravotno-technického zariadenia určeného k pietnemu pochovávaniu
zosnulých prikazujú, aby pohrebisko bolo nielen stále udržiavané v takom stave, ako
to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa zároveň dbalo na všetky
zdravotné a iné predpisy.
Čl.2
Predmet a účel úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je úprava
podrobností o:
a) užívaní hrobového miesta pre hrob (hrobku) alebo urnu (ďalej len „užívanie
hrobového miesta“),
b) prevádzke Domu smútku na území obce Nižná,
c) prevádzke pohrebísk – cintorínov na území obce Nižná,
d) prevádzke pohrebiska – cintorína na území obce Nižná m.č.Zemianska
Dedina.
2. Účelom nariadenia je, aby táto úprava prispievala k zachovávaniu úcty k pamiatke
zosnulých a rešpektovala práva pozostalých na starostlivosť o hrobové miesta a
dôstojné zachovávanie pamiatky zosnulých.
Čl. 3.
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy o užívaní hrobového
miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a zaplatením nájomného za užívanie hrobového
miesta.
2. V zmysle § 33 ods. 2 zákona o pohrebníctve je každý užívateľ doteraz existujúceho
hrobového miesta povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu na
užívanie hrobového miesta.
3. Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej
zmluvy.

4. Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu príp. ním určenou osobou spísať
nájomnú zmluvu.
5. Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu, prevádzkovateľ určí
hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie, resp.
podľa dohody.
6. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska ponecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr
ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
7. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
8. 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 takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
9. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
10. Nájomné za užívanie hrobového miesta a za predĺženie miesta vyberá na základe
nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku.
11. Nájomné za užívanie hrobového miesta a za predĺženie miesta a poplatky za ďalšie
služby je upravená v prevádzkových poriadkoch, ktoré tvoria prílohu tohto všeobecne
záväzného nariadenia a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 4
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska 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 pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode
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. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v bode 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 prevádzkovateľ pohrebiska predá na
dražbe.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode
1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo
hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá
na dražbe.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa bodu 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Čl. 5.
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 sú
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 zákona o pohrebníctve t.j. do 1.11.2008, ak
osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov, týkajúcich sa užívania hrobového
miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky
užívania hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a
tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu,
d/ päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona o pohrebníctve t.j. do 1.11.2010, ak
osoba alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu nie sú známe,
s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.
2. V prípade, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta je s osoba, ktorá
preukáže právo na užívanie takéhoto miesta povinná uzavrieť nájomnú zmluvu
a uhradiť nájomné za užívanie miesta odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
3. V prípade, že osoba týkajúca sa užívania hrobového miesta je známa a v lehote do
jedného roka odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania
tohto hrobového miesta neuzavrie nájomnú zmluvu, prevádzkovateľ pohrebiska vyzve
takúto osobu, aby v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok odstránila
príslušenstvo hrobu. Ak takáto osoba v určenej lehote príslušenstvo hrobu neodstráni,
po uplynutí určenej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska odstráni a predá na dražbe.
4. V prípade, že osoba týkajúca sa užívania hrobového miesta je známa a v lehote do
1.11.2008 jej nebolo možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania
tohto hrobového miesta a takéto oznámenie bolo len uverejnené na mieste obvyklom
na pohrebisku, prevádzkovateľ pohrebiska vyzve takúto osobu, aby v určenej lehote,
ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok odstránila príslušenstvo hrobu. Ak sa ani
takéto oznámenie osobe týkajúcej sa užívania hrobového miesta nepodarí doručiť,
oznámi prevádzkovateľ verejnou vyhláškou na mieste obvyklom na pohrebisku, že po
uplynutí určenej lehoty príslušenstvo hrobu prevádzkovateľ pohrebiska odstráni a
predá na dražbe.

5. V prípade, že osoba týkajúca sa užívania hrobového miesta nie je známa, vyznačí sa
na hrobovom mieste skutočnosť, že užívateľ tohto miesta nie je známy. Ak sa v lehote
do 1.11.2010 užívateľ takéhoto hrobového miesta neprihlási, oznámi prevádzkovateľ
verejnou vyhláškou na mieste obvyklom na pohrebisku, že ak sa v určenej lehote
užívateľ takéhoto hrobového miesta neprihlási, bude po uplynutí určenej lehoty
príslušenstvo hrobu odstránené a predané na dražbe.

Čl. 6
Prevádzka Domu smútku a pohrebísk
1. Prevádzka Domu smútku je upravená v Prevádzkovom poriadku Domu smútku v obci
Nižná, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2. Prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Nižná bol schválený Úradom verejného
zdravotníctva v Dolnom Kubíne rozhodnutím č.1041/2007-HŽP zo dňa 3.5.2007.
3. Prevádzka pohrebísk v obci Nižná a pohrebiska v miestnej časti Zemianska Dedina je
upravená v Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Nižná a v
Prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Nižná, m.č. Zemianska Dedina,
ktoré tvoria prílohu č.2 a č.3 tohto nariadenia a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
4. Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Nižná a Prevádzkový poriadok pohrebiska
v miestnej časti Zemianska Dedina bol schválený Úradom verejného zdravotníctva
v Dolnom Kubíne rozhodnutím č.771/2007-HŽP zo dňa 3.5.2007.

Čl. 7
Kontrola dodržiavania nariadenia

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva a orgány obce (poslanci, hlavný kontrolór, poverení zamestnanci obecného
úradu).
Čl. 8
Záverečné ustanovenie

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nižnej
č.2/11/2007 zo dňa 25.06.2007 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2007
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2004 obce Nižná o prevádzke cintorínov a Domu smútku v obci Nižná
a cintorína v miestnej časti Zemianska Dedina

Ing. Eugen Dedinský
starosta obce

