Obec Horné Saliby podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Horné Saliby
o prevádzkovaní verejného pohrebiska
na území obce Horné Saliby
Identifikačné údaje:
Pohrebisko:
Zriaďovateľ:
Prevádzkovateľ:
IČO:

Verejné pohrebisko pre obec Horné Saliby
Obec Horné Saliby
Obec Horné Saliby
00305 952

§1
Všeobecné ustanovenie
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebísk v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

§2
Základné údaje o pohrebisku
1. Zamestnanci: - jedna upratovačka
- jedna na vedenie evidencie.
2. Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska:
- pohrebisko sa nachádza na katastrálnom území obce Horné Saliby na parcelách číslo
249/1, 4098/2, 4093 v rozlohe 3,29 ha. Na cintoríne sa pochováva do hrobov (hrobiek). Na
pohrebisku sa nachádza rozvod vody na polievanie z vlastnej studne. Pri vodovodných
výtokoch sú umiestnené stojany na polievacie kanvy. Na pohrebisku sa nachádza aj rozvod
elektrickej energie a sú rozmiestnené aj reproduktory pre ozvučenie. Na pohrebisku je dom
smútku, sklad náradia a 2 ks prenosné WC.

3. Dom smútku je vybavený s 2 ks chladiacimi katafalkami a 2 ks chladiacim dvojboxom.
V dome smútku sa nachádza aj ozvučenie.
4. Objektová skladba:
- Dom smútku: dom smútku sa nachádza pri hlavnom vstupe do cintorína. Dispozičné
členenie: 3 obradné miestnosti, v dvoch sú umiestnené chladiace katafalky, v treťom sú
chladiace dvojboxi,
sklad
na pomôcky pri obrade a na čistiace a dezinfekčné
prostriedky, miestnosť pre vodárničku, WC s umývadlom a prístrešok.
- Sklad náradia: je to samostatne stojaca budova s jednou miestnosťou na uskladnenie
náradia potrebného pri pochovávaní.
- Prenosné WC: sú to ekologické WC umiestnené pri sklade náradia a v zadnej časti
cintorína pre návštevníkov pohrebiska.
5. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme
sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom.

§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vykopanie hrobu a zasypanie hrobu prostredníctvom právnickej osoby zriadenej na tento
účel,
vykonanie exhumácie prostredníctvom právnickej osoby zriadenej na tento účel,
vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska,
správu pohrebiska,
správu márnice a domu smútku,
údržba komunikácií a zelene na pohrebisku.

§4
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1.
2.

3.

4.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.
Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia VZN obce Horné Saliby o prevádzkovaní verejného
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo
k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
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e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
5.

Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky
a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa:
a) na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej
stavby (hrobu, náhrobku, rámu) treba predchádzajúci súhlas správy pohrebiska,
b) pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu, alebo druh použitého
materiálu,
c) po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál,
d) nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby, bez písomného súhlasu správy pohrebiska nie je dovolené
vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety atď.

§5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1.

2.

Návštevníci pohrebiska sú povinní
a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
b) dodržiavať ustanovenia VZN obce Horné Saliby o prevádzkovaní verejného
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) môžu sa odhadzovať a odkladať len
na vyhradených miestach pre tento účel,

§6
Prístup do miestneho pohrebiska
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období od 1. apríla do 3. novembra od 7,30
do 20,00 hod., v období od 4. novembra do 31. marca od 8,00 do 18,00 hod.
2. Správa pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
3. Deťom do 10 rokov je vstup do cintorína dovolený len v sprievode dospelých osôb.
4. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
5. S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno do cintorína vchádzať len ak
správa pohrebiska osobitne povolí.
6. Dom smútku je prístupný pre verejnosť pred dňom pohrebu v podvečerných hodinách na
2 hodiny podľa želania obstarávateľa pohrebu a v deň pohrebu 2 hodiny pred začiatkom
pohrebu.

§7
Spôsob ukladania do hrobu
1. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku
aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným plodom alebo predčasne
odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m.
Na dvojhrob a viachrobov sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami, rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 musí obsahovať
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

§8
Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby so zreteľom na zloženie pôdy v obci Horné Saliby je 10 rokov.

§9
Vedenie evidencie
1.

Evidencia pohrebiska sa člení na:
Evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
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2.

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomca fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončení,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide
o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o
a) zákaze pochovania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.

§9
Nájomná zmluva a výpoveď nájomnej zmluvy
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluvy sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.
Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá
doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému
nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom
vyhlasujúce tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako
prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa
s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie
prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy,
oznámi mu to týmto spôsobom.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
5 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
5 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa
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nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového
miesta.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 5
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu
alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.
10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 5 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo
dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do
tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
11. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 5
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 lehotu príslušenstvo
hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa
môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec.
12. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 10 a 11, musí zabezpečiť
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

§ 10
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť
účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov.
Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 7 ods. 2.
Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 8.
Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením.
Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty,
Umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
Zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie
požiadaviek podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 7 a uchovať ju najmenej do uplynutia tlecej
doby.

§11
Spôsob nakladania s odpadmi
V areáli pohrebiska sú vyhradené miesta na uloženie odpadu vznikajúceho z hrobových
miest (suché kvety, vence ). Takýto odpad je likvidovaný na skládke komunálneho odpadu.
Obec Horné Saliby má uzatvorenú zmluvu na uloženie komunálneho odpadu a stavebného

6

odpadu s firmou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar. Odpady zo zelene sú
likvidované na pozemku určenom na kompostovanie.

§ 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľ pohrebnej služby
na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým
poriadkom
pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným
prevádzkovateľom pohrebiska.

§ 13
Cenník služieb
1.

Za prenájom hrobového miesta pre dospelých:
- na prvých 10 rokov
- za obnovenie po uplynutí prvých 10 rokov
a ďalších 10 rokov
2. Za prenájom hrobového miesta pre deti do 10 rokov:
- na prvých 10 rokov
- za obnovenie po uplynutí prvých 10 rokov
a ďalších 10 rokov
3. Užívanie domu smútku
4. Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom
zariadení do zákonnej lehoty pochovania

7,00 €/jedno miesto
9,00 €/jedno miesto
4,50 €/jedno miesto
7,50 €/jedno miesto
14,00 €
14,00 €

§ 14
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových
priestorov a zariadenia
1.
2.

3.

Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu,
technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku
a čistote.
Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení.
Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva:
a) dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických
čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej
vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom (požíva sa
pri plochách veľmi znečistených)
b) jednofázový postup čistenia za použitia syntetických prípravkov s čistiacim
a dezinfekčným účinkom (požíva sa pri plochách, ktoré nie sú veľmi znečistené).
Pri dekontaminácii sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení
výrobcu a používajú sa ochranné pracovné pomôcky.
Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie:
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a) musí sa vykonať dôkladné odstránenie mechanických nečistôt a pri dezinfekcii sa
musí dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Dezinfekčné prostriedky sa riedia pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva
vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100%.
4. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.
5. Prípravky používané:
a)
na mechanickú očistu: detergenty - Jar, Pur, tekuté prášky - Cif, Ata, čistiace
prípravky – Fixinela, Domestos.
b)
na dezinfekciu: SAVO (5%, 30 min.), Chloramín B (2%, 30 min.),
c)
prípravky vhodné na použitie pri jednofázovom postupe čistenia: SAVO prim (3%,
30 min.), 5P (2,5%, 2 hod.), 5P plus (1,5%, 45 min.).
6. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa
v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.

§ 15
Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie
1.
2.

Prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu po použití, a podľa potreby.
Chladiace zariadenia v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby.

§ 16
Priestupky
1.

Priestupku sa dopustí ten, kto
a) nedodržiava ustanovenia VZN obce Horné Saliby o prevádzkovaní verejného
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby
príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné
náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia VZN obce Horné Saliby o prevádzkovaní verejného
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov verejného pohrebiska,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
h) nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,
i) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Priestupky podľa odseku 1 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnosy z pokút je
príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Za dodržiavanie VZN zodpovedá prevádzkovateľ: Obec Horné Saliby.
2. Pokiaľ v tomto VZN o prevádzkovaní verejného pohrebiska nie je podrobnejšia úprava,
postupuje sa podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
3. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
4. V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb. Tiež je vybavený lekárničkou prvej
pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy. Priestory domu
smútku sa kontrolujú pred uskutočnením obradu.
5. Toto VZN obce Horné Saliby o prevádzkovaní verejného pohrebiska na území obce Horné
Saliby bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Horných Salibách dňa 24.02.2020,
uznesením č. P VIII/124 - 2020, a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
6. Týmto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok verejného pohrebiska v obci Horné Saliby zo
dňa 12.09.2011, schválený uznesením č. P V/74-2011.

Ing. Pavol Dobosy
starosta obce
V Horných Salibách, dňa 28.02.2020
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.02.2020
Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 16.03.2020
Nadobúda účinnosť dňom: 14.03.2020
Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 28.02.2020
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