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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020

O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Jalšové

Obec Jalšové na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska obce Jalšové
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Ustanovenie tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádza zo zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov
štátnej správy a obcí na úseku pohrebníctva.
2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Jalšové
nachádzajúce sa na parcele č. 19/1 v celkovej rozlohe 1779.m³ v katastrálnom území obce
Jalšové. Dom smútku sa nachádza na pozemku parcelné číslo 19/2, je vybavený
chladiacim boxom. Spôsob pochovania je do hrobov, zásobovanie vodou na polievanie z
obecného vodovodu – výtokové stojany, studňa.
3. Prevádzkovateľom pohrebiska obce Jalšové je Obec Jalšové, IČO 312592 so sídlom:
Jalšové č. 148, 922 31 Jalšové.
4. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na oprávnené osoby,
na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska v obci Jalšové
b) povinnosti prevádzkovateľov služieb na pohrebisku
c) povinnosti nájomcu hrobového miesta,
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
g) spôsob nakladania s odpadmi,
h) cenník služieb.
i) šírku pohrebiska,
j) pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme
pohrebísk

Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska
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1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :
a) vykopanie a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
d) správu pohrebiska,
e) správu domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
g) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak úmrtie je doložené:
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ostatkov,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,
d) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobových miest, evidovať a prijímať platby
za hrobové miesta
e) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
f) 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,
g) informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné
zaplatené,
h) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok príslušného
úradu,
i) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby,
j) vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
k) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku
l) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
m) starať sa o oplotenie pohrebiska,
n) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
o) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska,
p) vykonávať výkop miest na hroby a hrobky na cintoríne, ktoré spravuje a
prevádzkuje,
q) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu,
r) značiť hrobové miesta,
s) starať sa o poriadok v dome smútku v rámci hygienicko-sanitárneho režimu údržby,
pred uložením ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov umyť chladiace
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t)
u)
v)
w)
x)

zariadenie a podlahu čistiacim prostriedkom a 1x do mesiaca vykonať dezinfekciu
dezinfekčným prostriedkom na to určeným,
zabezpečiť vývoz/likvidáciu odpadu,
chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
umiestniť na informačných tabuliach pohrebiska cenník služieb,
umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie
požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve, a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby.

3. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.
Rovnako sa zakazuje vystavovať v dome smútku ľudské pozostatky nakazené
nebezpečnou chorobou.

Článok 3
Vedenie evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v členení:
a) evidencia hrobových miest, ktorá obsahuje:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná
zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu.
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.

Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľov služieb
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1.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:
a) riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska dátum a čas obradu pochovávania podľa
dohody s obstarávateľom pohrebu.

2.

Prevádzkovatelia kamenárskych služieb vykonávajúci práce na pohrebisku sú povinní
riadiť sa pokynmi tohto nariadenia, pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

3.

Prevádzkovateľ kamenárskych služieb je povinný pri výkone svojich prác (budovaní
hrobových miest) o týchto prácach vopred informovať prevádzkovateľa pohrebiska.

4.

Prevádzkovatelia kamenárskych služieb sú povinní zvyšnú zeminu, zvyšky kameňa a
ostatných materiálov používaných pri prácach vyviezť z cintorína na vlastné náklady.

5.

Prevádzkovateľ kamenárskych služieb nie je oprávnený na cintoríne umiestňovať
lavičky, vykonávať zásahy do existujúcej zelene, t. j. vysádzať kríky, stromy a
zrealizovať výrub drevín bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

6.

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby
(hrob, náhrobok, hrobka, rám) je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska; tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa
osobitných predpisov potrebný.

7.

Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť všeobecnými pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh
použitého materiálu.
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovacia plocha musí byť v rozmeroch:
- pri hrobe najmenej 80cm x 200cm
- pri hrobke najmenej 90cm x 200cm
- pri detskom hrobe najmenej 60cm x 160cm
- pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50cm x 100cm,
d) uličky medi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,

5

e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60cm.
8.

Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.

9.

Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.

Článok 5
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 sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po
uplynutí tlecej doby. Tlecia doba je najmenej 10 rokov od pochovania.
4. Pri úmrtí nájomcu nájomná zmluva zaniká dňom úmrtia nájomcu.
5. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba ktorá sa prihlási ako prvá.
6. Za prenajatie miesta na pohrebisku je nájomca povinný zaplatiť nájomné podľa platného
cenníka. Nájomné sa uhrádza:
a) prvé nájomné na dobu minimálnej tlecej doby, t. j. 10 rokov

7. Nájomca je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a k nemu bezprostredne
prislúchajúceho okolia do vzdialenosti 0,5 m od hranice hrobového miesta tak, aby
nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska a oznamovať prevádzkovateľovi
pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
Hrobové miesto musí byť pokosené, odburinené a očistené od rôznych nánosov,
b) udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä
pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené
tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby,
c) po uložení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové
miesto dreveným krížom alebo drevenou tabuľkou s uvedením mena a priezviska
zomretého, prípadne dátumom narodenia a úmrtia,
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d) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
nájomca hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy,
e) demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je
nájomca hrobového miesta povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska,
ktorý o tom vedie evidenciu.
8. Nájomca môže len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
umiestňovať lavičky, vykonávať zásahy do existujúcej zelene, t. j. vysádzať kríky, stromy
a zrealizovať výrub drevín.
9. Pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca tieto odkladať na iné
hrobové miesta, alebo ich o ne opierať (toto neplatí pri výkope nového hrobového
miesta).

Článok 6
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) najneskôr 3 mesiace vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú má
zaplatené nájomné,
b) najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, písomne
upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvy 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.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
2 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 2,
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí
lehoty, na ktorú má zaplatené nájomné. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní
túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. Ak je nájomca 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. Ak ho v tejto lehote neodstráni, príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu
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na 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.

Článok 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový
poriadok, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2. V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto
miest je na pohrebisku a v dome smútku zakázané:
- správať sa hlučne a nedôstojne
- fajčiť
- odhadzovať odpadky mimo miest na to určených (veľkokapacitné kontajnery)
- vodiť psov
- poškodzovať a ničiť hroby, náhrobky a doplnkové zariadenia cintorínov
- poškodzovať nadzemné a podzemné časti okrasných rastlín
- jazdiť na bicykloch či kolieskových korčuliach
- umiestňovať ponuky a reklamy.
3. Vjazd na cintorín motorovým vozidlom je povolený len:
- v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu)
- pri doprave osoby so zníženou pohybovou schopnosťou
- pri zabezpečovaní údržby pohrebiska a domu smútku
- za účelom vývozu kontajnerov a odpadkových košov
- v prípade zabezpečenia dovozu mŕtvych.
4. Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti
pohrebiska, je povinný zdržať sa počas pohrebu akýchkoľvek činností, ktoré by hlukom,
alebo iným spôsobom narušili pietny charakter pohrebu.

Článok 8
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v
odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
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3. S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na pohrebisko vchádzať len vtedy,
ak prevádzkovateľ pohrebiska vydal osobitné povolenie.

Článok 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu a hrobky
1. Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu (napr. pri epidémii).
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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7
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 minimálne 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom
alebo predčasne odňatým ľudským plodom vo výške 0,7 m.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
4. 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 m.
5. Do hrobky je možné uložiť i 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.
6. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého,
vysloveného za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Urnu
s popolom možno uložiť do hrobu alebo hrobky a do miest na uloženie urny v rámci
ostatných častí pohrebiska. Urnu možno umiestniť aj pri náhrobku, musí však byť
uložená vo zvláštnej skrinke a pripevnená.
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Článok 10
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho (ostatky) vyňať zo zeme (exhumovať) z
úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno vykonať iba za
prítomnosti zástupcov správy pohrebiska, ak osobitné predpisy nevyžadujú účasť ďalších
osôb.
2. Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať len výnimočne, z osobitne závažných
dôvodov, so súhlasom príslušných orgánov a to len vtedy ak je súčasne preukázané, že sa
na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
3. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:
a) vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, ak ide o ľudské
ostatky
b) pred uplynutím tlecej doby,
c) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
d) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
e) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
4. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.

Článok 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta a návštevník
pohrebiska povinný na pohrebisku uložiť na miesto na to určené.
2. Odpad z hrobov (suché kytice, vence, vyhorené kahance, burinu) sú nájomcovia
hrobových miest a návštevníci povinní odkladať len do určených veľkokapacitných
kontajnerov, umiestnených na cintoríne. Do týchto kontajnerov je zakázané odkladať
odstránené náhrobné kamene a iný komunálny odpad.
3. Stavebný odpad je stavebník povinný na vlastné náklady z pohrebiska odviesť.
4. Triedenie odpadu za účelom jeho recyklácie je zabezpečené prostredníctvom označených
kontajnerov na separovaný zber. Ostatný komunálny odpad je zabezpečený neoznačenými
zbernými nádobami.
5. Na pohrebisku je zakázané odpad spaľovať.
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Článok 12
Cenník
1.Pre jednotlivé veľkosti hrobových miest určuje správca dane nasledovné
sadzby:
a) detský hrob
1,00 €/rok
b) jedno-hrob
2,00 €/rok
c) dvoj-hrob
4,00 €/rok
d) troj-hrob
6,00 €/rok
e) štvor-hrob
8,00 €/rok
f) urna
1,00 €/rok
2.Pre prenájom priestorov a ďalšie služby v priestoroch pohrebiska
určuje správca dane nasledovné sadzby:

a) Jednorazový poplatok za zriadenie murovaného hrobu pre zosnulých
(murovaného hrobu – kopanej jamy)
- 200 x 300 cm
- 130 x 300 cm
b) Prenájom domu smútku

3.Poplatky za likvidáciu hrobu určuje správca dane nasledovne:
a) Hodina práce/ zamestnanec za likvidáciu
b) Búranie základu 60 x 120cm betónu – hrúbka hrobového miesta
c) Likvidácia hrobovej sústavy
d) Odvoz na skládku a uloženie

Článok 13
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku,
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40,00 €
20,00 €
20,00 €

3,50 €/1 h
120,00 €
60,00 €
5,00 €/m³

d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nezachováva dôstojnosť pohrebiska,
g) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky.
2. Za priestupky podľa zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a tohto VZN je možné
uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.

Článok 14
Šírka ochranného pásma
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebísk
1. Ochranné pásmo pohrebiska je 50m.
Článok 15
Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebísk
1. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať stavby a budovy okrem tých,
ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

Článok 16
Záverečné ustanovenia
1.

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený uznesením
zastupiteľstva obce Jalšové dňa 25.06.2020 uznesením č. 41/2020.

Obecného

2.

Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku pohrebiska schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo vo Jalšovom..

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší Prevádzkový
poriadok pohrebiska obce Jalšové č. 4/2016 schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 41/2020. zo dňa 25.06.2020.
.
4. Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska nadobúda účinnosť od 10.07.2020.

Marian Paulovič
starosta obce
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