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Obecné Zastupiteľstvo vo Vinodole sa uznieslo v zmysle § 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 ( ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“ ) v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie).

§1
Základné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje najmä :
a) určenie pohrebísk, ktorých zriaďovateľom je obec Vinodol, popis ich vybavenia a určenie rozsahu
nimi poskytovaných služieb,
b) prevádzkovanie pohrebísk,
c) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a dĺžku tlecej doby,
d) podmienky nájmu hrobového
e) prevádzkovú dobu pohrebísk
f) práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, pohrebných služieb, nájomcov hrobových miest,
osôb vykonávajúcich stavebné a udržiavajúce práce na hrobových miestach a návštevníkov
pohrebísk,
g) oprávnenia orgánov vykonávajúcich kontrolu dodržiavania tohto VZN.
2. Výklad niektorých pojmov :
a) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo
miesto na uloženie urny,
b) hrobové príslušenstvo je pomník, epitafná doska, betónový obrubník, podzemná betónová šachta,
nadzemná betónová šachta, váza, svietnik a iné príslušenstvo, ktoré si nájomca umiestni na
hrobovom mieste,
c) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
d) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených,
uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
e) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí, alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb
f) nájomca hrobového miesta je ten, s ktorým prevádzkovateľ pohrebiska uzatvoril nájomnú zmluvu
na nájom hrobového miesta

§2
Rozsah platnosti
Toto VZN platí pre pohrebiská, ktorých zriaďovateľom je obec Vinodol a to :
a) Cintorín na Hornom Vinodole
b) Cintorín na Dolnom Vinodole
c) Reformovaný cintorín

Podrobný popis jednotlivých pohrebísk s uvedením ich vybavenia a dĺžkou tlecej doby na pohrebisku
je uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN.
Situačné plány uvedených cintorínov so znázornením sektorov a miest na pochovávanie označených
identifikačným číslom sú dostupné verejnosti na Obecnom úrade vo Vinodole a na oficiálnej webovej
stránke virtuálnych cintorínov.
§3
Prevádzkovanie pohrebísk
1 Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v § 2 tohto VZN je Obec Vinodol so sídlom Obecný úrad,
Obecná 473/29, 951 06 Vinodol, IČO : 00308625.
2. prevádzkovateľ pohrebiska :
a) spravuje pohrebiská uvedené v § 2 tohto VZN,
b) zabezpečuje :
 termín a miesto rozlúčky so zosnulým
 pochovanie ľudských pozostatkov a ostatkov prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú si zvolí
obstarávateľ pohrebu, resp. žiadateľ o exhumáciu
 úlohy vyplývajúce so zákona obec plní v spolupráci s pohrebnými službami,
c) vykonáva údržbu hlavných chodníkov na cintorínoch,
d) vykonáva údržbu cintorínskej zelene vrátane povoleného výrubu stromov, okrem údržby zelene,
ktorá je vysadená na hrobovom mieste a zelene vysadenej mimo hrobového miesta bez súhlasu
zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú údržbu Domu smútku, a iných objektov tvoriacich vybavenosť
pohrebiska – prístrešok, vodovod, osvetlenie, oplotenie, lavičky,
e) zabezpečuje pravidelné vyvážanie cintorínskeho odpadu,
h) uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, vyberá nájomné za užívanie hrobových miest
a informuj nájomcov o uplynutí doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené,
i) na základe žiadosti nájomcu o povolenie stavebných a všetkých ostatných prác na hrobovom
mieste vydáva súhlas na práce a vstup na pohrebisko,
j) informuje obyvateľov obce Vinodol o skutočnosti, že príslušný orgán štátnej správy zakázal
pochovávanie na pohrebisku, vyvesením na úradnej tabuli obce Vinodol, zverejnením na webovom
sídle obce Vinodol a vyhlásením v miestnom rozhlase,
k) zabezpečuje umiestnenie tohto VZN na prístupnom mieste na každom pohrebisku uvedenom v § 2
tohto VZN,
l) zabezpečuje vedenie predpísanej evidencie podľa § 17 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve, vedenie pasportu hrobových miest a jeho aktualizáciu,
m) zabezpečuje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre prevádzkovateľa pohrebiska z osobitných
predpisov¹ a tohto VZN,
n) dohliada na dôsledné dodržiavanie povinností uložených týmto VZN a za týmto účelom môže :
 vyzvať nájomcu hrobového miesta, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky
v starostlivosti o hrobové miesto
 odstrániť znehodnotenú výzdobu, najmä ak ruší vzhľad pohrebiska, alebo prekáža pri jeho
údržbe
 nariadiť demoláciu hrobového príslušenstva, ak pri jeho budovaní neboli dodržané
rozmery hrobového príslušenstva uvedené v súhlase prevádzkovateľa na práce na




pohrebisku alebo ak hrobové príslušenstvo bolo realizované bez súhlasu prevádzkovateľa
na práce,
odstrániť lavičky a iný mobiliár, ktorý bol na pohrebisku umiestnený bez súhlasu
prevádzkovateľa, najmä ak ruší vzhľad pohrebiska a prekáža pri jeho údržbe,
odstrániť zeleň vysadenú bez súhlasu prevádzkovateľa mimo prenajatého hrobového
miesta
§4
Práva a povinnosti pohrebných služieb

1. Pohrebné služby sú oprávnené na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN :
a) kopať hroby,
b) pochovávať do hrobov,
c) ukladať urny do hrobov, hrobiek a urnových miest,
d) exhumovať zotleté i nezotleté ostatky,
e) použiť Dom smútku a jeho príslušenstvo.
2. Pohrebné služby sú zodpovedné :
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky,
c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
d) za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby vedľajších hrobových miest,
e) za to, aby po pohrebnom akte bolo okolie hrobu upravené do pôvodného stavu, hrobové miesto
do 3 dní po vykonaní pohrebu,
f) za dôstojný priebeh pohrebu
3. pohrebné služby sú povinné :
a) dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa,
b) dodržiavať rozmery hrobov stanovené v § 5 tohto VZN,
c) vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto VZN.
§5
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov do hrobu
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :
a) hĺbka hrobov :
 hĺbka hrobu pre dieťa do 10 rokov
120 cm
 hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov
160 cm
 hĺbka hrobu pre 2 osoby, t.j. prehĺbený hrob
220 cm
b) vonkajšie rozmery hrobového miesta ( šxd) :
 detský hrob
60 x 110 cm
 jednohrob
110 x 220 cm
 dvojhrob
180 x 220 cm
 hrobka veľká
200 x 300 cm
 hrobka malá
130 x 300 cm

c) dno hrobu musí ležať minimálne 50 cm nad hladinou podzemnej vody
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm ( platí iba pre nové
hrobové miesta )
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1,2 m.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na
pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN 10 rokov.
3. pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak ich je
možné umiestniť and úroveň naposledy pochovaných ľudských pozostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4. Do hrobky je možné uložiť viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, rakva
musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky
pred hlodavcami.
5. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami sa ukladajú do kolumbária na Cintoríne v Dolnom
Vinodole, alebo do existujúcich hrobov.
§6
Nájom hrobového miesta
1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. Prenajímateľom hrobové
miesta je prevádzkovateľ a nájomca hrobového miesta ( ďalej len nájomca ) je osoba, ktorá
s prevádzkovateľom uzatvorila nájomnú zmluvu. Pri prenajatí hrobového miesta, prevádzkovateľ
vyhotoví písomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ktoré je v zmluve označené identifikačným
číslom podľa evidencie vedenej prevádzkovateľom.
2. Nájomná zmluva musí obsahovať identifikačné údaje nájomcu v rozsahu meno, priezvisko, adresu
miesta trvalého pobytu a dátum narodenia nájomcu, ktorým je fyzická osoba alebo obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo, ak je nájomcom právnická osoba.
3. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu určitú a zmluva nesmie byť
vypovedaná skôr ako pred uplynutím tlecej doby na pohrebisku.
4. Ak nájomca počas trvania nájmu hrobového miesta zomrie, prednostné právo na uzavretie
nájomnej zmluvy má blízka osoba, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
5. Počas trvania nájomnej zmluvy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
§7
Ceny za prenájom hrobového miesta
( platné pre nové nájomné zmluvy a pri existujúcich od 01.01.2021 )
1. Prenájom hrobu :
a) nájomné za 10 rokov bez pochovania

 jednohrob
 dvojhrob
b) nájomné za hrobové miesto na 10 rokov
 jednohrob
 dvojhrob
 trojhrob

10,00 eur
20,00 eur
10,00 eur
20,00 eur
30,00 eur

2. Prenájom hrobky :
a) nájomné za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy, ako aj za každých ďalších 10 rokov
od uplynutia doby, na ktorú je nájomné zaplatené :
 hrobka do 4 m²
20,00 eur
 hrobka 4 - 6 m²
30,00 eur
3. Prenájom urnového miesta v kolumbáriu :
a) nájomné za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy 300,0 eur ( jednorazový poplatok ) +
50,00 eur za epitafnú dosku ( jednorazový poplatok )10,00 eur za uloženú urnu
b) písmo na epitafnej doske si zabezpečí nájomca na vlastné náklady, po predchádzajúcom
odsúhlasení celého textu prenajímateľom
c) nájomné na ďalších 10 rokov je 10,00 eur za každú uloženú urnu. Maximálny počet urien do
jedného urnového miesta sú 4 kusy.
4. V prípade, ak rozmery hrobového príslušenstva vybudovaného v súlade s právnymi predpismi,
ktorých účinnosť zanikla, prekračujú rozmery hrobového miesta stanovené týmto VZN,
 cena nájmu sa zvýši o 10,00 eur za každých 70 cm, o ktoré šírka hrobu prekračuje šírku
stanovenú týmto VZN,
 o 10,00 eur za každý začatý m², o ktorý plocha hrobky prekračuje stanovený rozmer hrobky
týmto VZN.
5. Prenájom Domu smútku na Cintoríne v Dolnom Vinodole pri pohrebnom akte 15,00 eur paušálne
6. Prenájom prístreška na Reformovanom cintoríne bezodplatne.
7. Nájomné za hrobové miesto a za urnové miesto v kolumbáriu sa platí vždy na dobu, za ktorú je
určené nájomné v § 7 ods. 1 až 4 tohto VZN.

§8
Povinnosti nájomcu
Nájomca je povinný :
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a udržiavať poriadok v okolí 30 cm od
neho, najmä zabezpečiť, aby hrobové miesto bolo odburinené, očistené a zbavené znehodnotenej
výzdoby,
b) oznamovať prevádzkovateľovi zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v nájomnej
zmluve,
c) vopred oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny na hrobovom príslušenstve,

d) hrob označiť, obvykle sa hrob označuje menom a priezviskom pochovaného a dátumom jeho
narodenia a úmrtia, ak nájomca má dôvod označiť iným symbolom ako menom a priezviskom, je to
možné, ale bezodkladne o tom musí informovať prevádzkovateľa, aby to zapísal do evidencie,
e) hrobové miesto, ktoré si prenajme ešte za svojho života bezodkladne označiť a do 1 roka
vybudovať hrobové príslušenstvo – obrubu,
f) zabezpečiť, aby výsadba neprekročila hranice hrobového miesta a neprekážala iným návštevníkom
pohrebiska, zdržať sa výsadby zelene mimo prenajatého hrobového miesta,
g) zdržať sa umiestňovania lavičiek a podobného mobiliáru v areáli pohrebiska,
h) zamedziť vzniku prípadného požiaru pálením sviečok alebo kahancov, a to výlučným používaním
sviečok a kahancov v ochranných obaloch,
i) znehodnotenú výzdobu a iný odpad (kahance, živé kvety a rastliny, atď.), odložiť do kontajnerov na
to určených,
j) ak výsadba prekročila hranice hrobového miesta a prekáža vedľajšiemu nájomcovi, nájomca je
povinný ju bezodkladne odstrániť na svoje náklady, v opačnom prípade ju prevádzkovateľ odstráni na
náklady nájomcu.
§9
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak :
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3 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.
5. Prevádzkovateľ je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi :
a) v prípade výpovede z dôvodov podľa ods. 3 písm. a) alebo b) najmenej 3 mesiace predo
dňom, keď sa má hrobové miesto alebo pohrebisko zrušiť,
b) v prípade výpovede z dôvodu podľa ods. 3 písm. c) najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí
doby na ktorú bolo nájomné zaplatené.
Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu, uverejní informáciu o výpovedi na
mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3 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.
Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za
opustenú vec.
7. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3 písm. c) a nájomca nie je
známy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo
dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu

príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa hrobové príslušenstvo považuje za opustenú vec.

§ 10
Prevod hrobového miesta
Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatené nájomné, môže nájomca vykonať formou písomnej
Dohody o postúpení práv a povinností k hrobovému s budúcim nájomcom :
a) osobne u prevádzkovateľa zápisom v evidenčnej karte hrobového miesta, pričom zápis musí
obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo pôvodného nájomcu
a nového nájomcu a ich podpis, ktorým potvrdia súhlas s prevodom hrobového miesta,
b) v prípade ak túto dohodu nepodpisujú zmluvné strany osobne u prevádzkovateľa pohrebiska,
vyžaduje sa úradne overený podpis oboch zmluvných strán. Na základe Dohody o prevode
hrobová, kryptového, alebo urnového miesta sa uzavrie nová nájomná zmluva s novým
nájomcom.
§10a
Osobitné ustanovenia o nájme hrobového miesta v kolumbáriu
1. Nájomca hrobového miesta v kolumbáriu nie je bez súhlasu prevádzkovateľa oprávnený prenechať
užívanie hrobového miesta tretej osobe, najmä formou podnájmu, výpožičky, alebo inou formou
spôsobilou založiť užívacie právo inej osoby ako nájomcu k prenajatému hrobovému miestu.
2. Nájomca hrobového miesta v kolumbáriu rovnako nie je bez súhlasu správcu oprávnený postúpiť (
previesť ) nájomné právo k prenajatému hrobovému miestu na tretiu osobu a k postúpeniu práv
a povinností z nájomnej zmluvy tak môže dôjsť výhradne z dôvodu úmrtia pôvodného nájomcu
spôsobom uvedeným v § 6 ods. 4 tohto VZN:
3. Pri ukončení nájomného vzťahu pred uplynutím lehoty, na ktorú bolo zaplatené nájomné, vzniká
nájomcovi hrobového miesta nárok na vrátenie nájomného zaplateného vopred za obdobie,
v ktorom už nájomný vzťah nebude existovať. Predpokladom vrátenia alikvotnej časti zaplateného
nájomného je písomné uplatnenie tohto nároku nájomcom u prenajímateľa, a to pri ukončení alebo
bez zbytočného odkladu po ukončení nájomného vzťahu.
§ 11
Exhumácia
1. 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.
2. Žiadosť o exhumáciu sa doručuje prevádzkovateľovi a musí obsahovať :
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ostatky pred uplynutím
tlecej doby
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

c) nájomnú zmluvu uzatvorenú s prevádzkovateľom pohrebiska, na ktorom budú ľudské
ostatky uložené,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie
e) súhlas nájomcu hrobového miesta, v ktorom sú ostatky uložené pokiaľ nie je obstarávateľom
pohrebu.
3. exhumácie ľudských ostatkov na pohrebiskách uvedených v § 2 tohto VZN môžu vykonávať len
právnické alebo fyzické osoby oprávnené na výkon tejto činnosti za prítomnosti zástupcu
prevádzkovateľa.
4. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§ 12
Práce na pohrebisku
1. Stavebné práce a všetky ostatné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta sa môžu vykonávať
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vydaného na žiadosť nájomcu.
Písomný súhlas na práce uvádza všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať.
Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko.
2. Vstup motorových vozidiel na pohrebiská bez osobitného povolenia je zakázaný. Zhotoviteľ, ktorý
na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviesť materiál motorovým vozidlom, je
povinný vyžiadať si od prevádzkovateľa písomný súhlas na vstup motorovým vozidlom.
3. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia
prác.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase prevádzkovateľa na práce
a nasledovné podmienky :
 každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi,
 základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky,
 dno výkopu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
 hrobové príslušenstvo nesmie presahovať povolené rozmery hrobového miesta uvedeného v
§ 5 tohto VZN
 predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi
 po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad ( betón, staré pomníky a pod. ) vzniknutý pri
kamenárskych prácach a rekonštrukciách hrobových miest vyviezť z pohrebiska, zakazuje sa
ho umiestňovať hod od kontajnerov na pohrebiskách. V opačnom prípade bude zo strany
prevádzkovateľa pohrebísk dotyčnému subjektu zakázaný vstup na cintoríny v správe
prevádzkovateľa.
 Zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy, kríky a inú zeleň.
5. prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia
tohto VZN, jeho činnosť by rušila pohrebný obrad, alebo ich realizácia sa má uskutočniť alebo sa
uskutočňuje v deň štátneho sviatku a v nedeľu. V období od 29. Októbra do 05. Novembra vykonávať
kamenárske a stavebné práce na všetkých cintorínoch v obci Vinodol.

§ 13
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebiská sú prístupné návštevníkom podľa ročných období takto :
V čase od 01. Apríla do 30. Septembra 07 00 hod do 21 00 hod.
V čase od 01. Októbra do 31. Marca 07 00 hod do 18 00 hod.
V dňoch 29.októbra do 05. Novembra sú pohrebiská otvorené nepretržite.
2. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť.
3. Všetci návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať toto VZN.
4. Na pohrebisku sa zakazuje :
a) Poškodzovať hroby, ktoré nemá osoba dopúšťajúca sa uvedeného konania v nájme, najmä
odkladaním pracovného náčinia, znečisťovaním alebo státím na hroboch,
b) Robiť hluk,
c) Akýmkoľvek spôsobom znečisťovať areál pohrebiska,
d) Vodiť psov a iné zvieratá, s výnimkou vodiacich asistenčných psov pre nevidiacich alebo
čiastočne zrakovo postihnutých osôb,
e) Jazdiť na bicykli, motocykli, korčuliach a skateboardoch, kolobežkách a iných podobných
športových prostriedkoch
f) Vstupovať motorovým vozidlom a vykonávať stavebné a udržiavacie práce na hrobových
miestach bez povolenia prevádzkovateľa
g) Fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky
h) Fajčiť a telefonovať počas pohrebných obradov
i) Spaľovať biologický alebo iný odpad
j) Svojvoľne umiestňovať lavičky a podobný mobiliár
§ 14
Kontrola dodržiavania tohto všeobecne záväzného zariadenia
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) Poslanci OcZ
b) Starosta obce
c) Poverení zamestnanci prevádzkovateľa,
d) Členovia Miestnej občianskej poriadkovej hliadky
e) Komisia na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu a vybavovanie
sťažností
f) Hlavný kontrolór
§ 15
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa postihuje v zmysle osobitných predpisov¹.
1

Najmä: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení, zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v platnom znení

PRÍLOHA č. 1
Popis pohrebiska

1. Cintorín na Hornom Vinodole
Katastrálne územie :
Ulica :
Parcelné číslo :
Plocha :
Počet sektorov :
Rozvod vody :
Kanalizácia :
Osvetlenie :

Obslužná komunikácia :
Dom smútku :
Tlecia doba :
Ochranné pásmo :

Horný Vinodol, Dolný Vinodol
Hlavná
930, 726
7,1 ára
áno, obecný vodovod
nie, pohrebisko nemá kanalizáciu
áno
Oplotenie :
kombinované
betonovo – kovové oplotenie s dvomi vchodmi
a jednou veľkou bránou
chodníky s asfaltovým povrchom, čiastočne zámková dlažba
nie je obradná sieň, ani Dom smútku
10 rokov
20 m

Telesné pozostatky sa dovážajú do chladiaceho zariadenia Domu smútku na Cintoríne v Dolnom
Vinodole

Popis pohrebiska

2. Cintorín na Dolnom Vinodole
Katastrálne územie :
Ulica :
Parcelné číslo :
Plocha :
Rozvod vody :
Kanalizácia :
Osvetlenie :
Oplotenie :
Obslužná komunikácia :
Dom smútku :
Tlecia doba :
Ochranné pásmo :

Dolný Vinodol
Hlavná
719/1
5,6 ára
áno, obecný vodovod
nie, pohrebisko nemá kanalizáciu
áno
kombinované betonovo – kovové oplotenie s dvomi vchodmi
a jednou veľkou bránou
chodníky s asfaltovým povrchom, čiastočne zámková dlažba
Cintorín je vybavený Domom smútku postaveným na parcele
č. 719/4
10 rokov
20 m

Popis pohrebiska

3. Reformovaný cintorín
Katastrálne územie :
Ulica :
Parcelné číslo :
Plocha :
Rozvod vody :
Kanalizácia :
Osvetlenie :
Oplotenie :
Obslužná komunikácia :
Dom smútku :
Tlecia doba :
Ochranné pásmo :

Dolný Vinodol
Donátová
784/1
3 áre
áno, obecný vodovod
nie, pohrebisko nemá kanalizáciu
áno
kombinované betonovo – kovové oplotenie s jedným
vchodom a jednou veľkou bránou
chodníky so zámkovou dlažbou
Iba prístrešok s pevným katafalkom
10 rokov
20 m

