Obec Lovča

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča
č. 7/2008
o cenách za nájom a služby poskytované
prevádzkovateľom pohrebiska Lovča
na rok 2009 a nasl.
 schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Lovči
č. 67/2008, dňa 12.12.2008
 účinnosť od

1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča
č. 7/2008
o cenách za nájom a služby poskytované prevádzkovateľom
pohrebiska Lovča na rok 2009 a nasl.
Obecné zastupiteľstvo obce Lovča v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
I. Základné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje výšku prenájmu a služieb
poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska Lovča.
II. Dočasné užívanie miesta na cintoríne
1) Osoba, ktorá pohreb obstaráva je povinná požiadať obec (obecný úrad) o určenie a
o dočasné užívanie miesta na hrob.
2) Obec je povinná s oprávnenou osobou, ako nájomcom, spísať zmluvu o nájme miesta na
hrob (ďalej len „nájomná zmluva“).
3) Za dočasné užívanie miesta na cintoríne nájomca platí obci nájomné za:
jeden hrob na 1 rok vo výške 1 euro, alebo na 10 rokov vo výške 10 eur
dvoj hrob na 1 rok vo výške 1,7 eur , alebo na 10 rokov vo výške 17 eur
detský hrob na 1 rok
0,7 eur, alebo na 10 rokov vo výške 7 eur
urnové miesto na 1 rok
0,7 eur, alebo na 10 rokov vo výške,7 eur
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov má nasledovné rozmery , ak ide o:
a) jeden hrob
maximálna dĺžka 245 cm, maximálna šírka 110 cm,
b) dvojhrob
maximálna dĺžka 245 cm, šírka v rozpätí od 111 cm do 210 cm,
c) detský hrob
maximálna dĺžka 200 cm, maximálna šírka 90 cm,
d) urnové miesto maximálna dĺžka 100 cm, , maximálna šírka 100 cm, maximálna výška 50
cm
Predné a zadné hrany rámov hrobového miesta musia byť v jednej priamke s ostatnými
hrobmi. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť najmenej 0,3 m široké a prechodné.
4) Po uplynutí nájomnej doby, na ktorú bolo miesto na hrob prenajaté, naloží sa s ostatkami,
urnami a náhrobkami obdobne ako pri zrušení cintorína.
III. Správa domu smútku
1) Obec zabezpečuje správu domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení počas celého
roka. Správu domu smútku vykonáva správca, ktorého určí starosta obce.
2) Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie mŕtveho v miestnosti vybavenej chladiacim zariadením
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov
3) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb obstaráva.
Za užívanie domu smútku a za plnenia poskytované s užívaním domu smútku sa platí obci
jednorazový poplatok za prenájom 10 eur
4) Nájomné je povinná zaplatiť osoba, ktorá pohreb obstaráva v lehote stanovenej v nájomnej
zmluve V prípade omeškania je obec (obecný úrad) povinná požadovať od dlžníka popri plnení
úroky z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.
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IV. Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového
miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom.
2) Nájomnou zmluvou prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
3) Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta sa uzatvára na dobu najmenej 10 rokov, pri
druhom predĺžení sa zmluva uzatvára podľa dohody prevádzkovateľa s nájomcom.
4) Nájomca je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a k nemu bezprostredne
prislúchajúce okolia do vzdialenosti 0,3 m od hranice hrobového miesta tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad pohrebiska a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobového miesta, hrobové miesto musí byť
očistené. Výška obruby hrobu nad zemou môže byť maximálne 50 cm.
b) osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta,
c) po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové miesto,
d) po zaplatení hrobového miesta upraviť na vlastné náklady povrch hrobového miesta
spôsobom na pohrebisku obvyklým a len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
e) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, nájomca
hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy,
f) demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov alebo ich súčasti je nájomca hrobového miesta
povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o tom vedie evidenciu,
g) nájomca môže len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vykonávať
zásahy do existujúcej zelene, vysádzať kríky a stromy, zrealizovať výrub drevín a umiestňovať
lavičky,
h) pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca odkladať na iné
hrobové miesto alebo ich opierať o susedné hroby.
V. Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať schválený prevádzkový poriadok pohrebiska
a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
2) Ďalej sú povinní na pohrebisku správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nerobiť
hluk, nefajčiť, nepoužívať alkoholické nápoje a omamné látky, nepoškodzovať pomníky,
zeleň, objekty a zariadenia, nepúšťať prenosné nosiče zvuku, nezakladať oheň, nepáliť trávu
a odpad. Návštevníci rozsvecujú kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na tom
vyhradenom mieste tak, aby nevznikol požiar, ukladajú odpad na určené miesta. Na
pohrebisku je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom.
3) Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba na dopravu rakvy s ľudskými
pozostatkami k hrobovému miestu, na dopravu nevládneho alebo zdravotne postihnutých osôb
alebo ak povolí vjazd motorového vozidla prevádzkovateľ pohrebiska.
VI. Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Prevádzkovateľ pohrebiska uzavrie nájomné zmluvy na dobu neurčitú s účastníkmi, ktorí
sú užívateľmi miest a hrobov na cintoríne v Lovči ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva správca domu smútku
a cintorína.
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3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe
a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 331,94 eur a fyzická osoba sa dopúšťa
podľa ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení priestupku proti
verejnému poriadku.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 1/2007 o cenách za nájom a služby
poskytované prevádzkovateľom pohrebiska Lovča, schválené dňa 6.6.2007, ruší Dodatok č.
1/2008 k VZN č. 1/2007, schválený 26.5.2008.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Lovči č. 67/2008 dňa 12.12.2008.
6) Zverejnené: od 26.11.2008 do11.12.2008
7) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009

Ondrej BAHNO
starosta obce
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