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OBEC LIPOVÉ 
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

P R E V Á D Z K O V Ý     P O R I A D O K 
P O H R E B I S K A    A   D O M U    S M Ú T K U

V    O B C I     L I P O V É

Schválené uznesením OZ v Lipovom č. 06-03/2007 dňa 30.03.2007 
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uznesením č. 74-14/2017 zo dňa 27.06.2017.

Dáša  K o v á c s o v á  v. r.
    starostka obce
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU
OBCE LIPOVÉ

Článok 1
Rozsah platnosti

Tento  Prevádzkový  poriadok  pohrebiska  a domu  smútku  obce  Lipové  (ďalej  len
„ prevádzkový poriadok “) sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku na území obce Lipové.

Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska

(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) správu a údržbu domu smútku na pohrebisku.

(2) Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Lipové (ďalej len „obec“), zodpovedná osoba  za
prevádzku bude mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona 470/2005 Z. z..

a) činnosti uvedené v ods.1 písm. a) až c)  tohto článku zabezpečuje pohrebná služba, 
b) činnosti uvedené v ods.1 písm. d) až g) tohto článku zabezpečuje obec.

(3) Rozsah služieb poskytovaných obcou:
a) otváranie a zatváranie pohrebiska v zmysle otváracej doby,
b) správa a údržba pohrebiska, komunikácií a zelene pohrebiska,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) poskytovanie smútočnej siene so svojim zariadením, podľa cenníka schváleného obcou,
e) poskytovanie chladiaceho zariadenia v dome smútku, podľa cenníka schváleného obcou,
f) vytýčenie hrobového miesta na výkop hrobu,
g) správa a údržba  priestorov domu smútku 

(4) Rozsah služieb poskytovaných pohrebnou službou:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
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c) vykonanie exhumácie,
d) otváranie a zatváranie domu smútku podľa potreby,

Služby  uvedené  v bodoch  a)  až  c)  môže  vykonávať  podľa  požiadaviek  pozostalých  aj  iná
pohrebná služba, ktorá má na túto činnosť súhlas orgánu verejného zdravotníctva a je odborne
spôsobilá na výkon pohrebnej služby.  

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný

a) prevziať  ľudské  pozostatky  a ľudské  ostatky,  ak  je  úmrtie  doložené  listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí  vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo
spáchania  trestného  činu,  prevádzkovateľ  pohrebiska  prevezme  ľudské  pozostatky  len
s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní; ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky prevezme prevádzkovateľ po preukázaní splnenia podmienok uvedených v článku 9
ods. 5 a 6 tohto prevádzkového poriadku,

b) prevádzkovať  pohrebiská  v súlade  so  schváleným  prevádzkovým  poriadkom
pohrebísk,

c) viesť  evidenciu  hrobových  miest  podľa  §  21  zákona  č.  470  /  2005  Z.  z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon “ ),

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,

e) 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,

f) písomne  informovať  nájomcu  o skutočnosti,  že  uplynie  lehota,  za  ktorú  bolo
nájomné zaplatené ďalej o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu nie je známa
jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,

g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva (ďalej
len „ úrad“), a na základe toho posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,

h) po výpovedi nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v zmysle 
článku 8 – Výpoveď nájomnej zmluvy,

i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta  okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne  zaistiť  bezpečné  prevádzkovanie  pohrebiska,  písomne  o takomto  zásahu
informovať nájomcu,

j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku,
k) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest a zelene na území

pohrebiska, 
l) starať sa o poriadok v dome smútku,
m) zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu, 
n) otvárať a zatvárať pohrebiská v súlade s prevádzkovou dobou pohrebísk.

(2)  Prevádzkovateľ  pohrebiska  zabezpečí,  aby  bol  prevádzkový  poriadok  verejne  prístupný  na
mieste obvyklom na pohrebisku a v sídle správy cintorínov.
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Článok 4

Povinnosti nájomcu hrobového miesta
 
(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:

a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 centimetrové okolie,
b) oznamovať  prevádzkovateľovi  pohrebiska  všetky  zmeny  údajov  potrebné  na  vedenie

evidencie hrobových miest,
c) vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa

pohrebiska.

(2) Je zakázané

(3) Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  zistí  nedostatky,  vyzve  oprávneného,  aby  ich  v primeranej
lehote  odstránil.  Ak sa tak nestane,  urobí  prevádzkovateľ  pohrebiska potrebné opatrenia  na
náklady porušovateľov.

(4) Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

(1) Návštevníci  pohrebiska sú povinný správať sa primerane  k piete  miesta,  zdržať  sa konania,
ktorým by rušili pokoj zosnulých, dôstojnosť obradov, alebo ktoré by urážalo pozostalých.

(2) Na pohrebisku je zakázané odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest, poškodzovať hroby
a ich  príslušenstvo  ako  i ostatné  zariadenie  pohrebiska,  vodiť  psov,  robiť  hluk,  požívať
alkoholické  nápoje  alebo  iné  omamné  látky.  Osobám  pod  vplyvom  alkoholu  alebo  iných
omamných látok je zakázaný vstup na pohrebisko.

(3) V areáli pohrebiska je zakázané jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových
korčuliach.

(4) Každý  návštevník  je  povinný  pred  určenou  zatváracou  hodinou  pohrebisko  opustiť  bez
osobitného upozornenia.

(5) Návštevníci pohrebiska majú svoje dopravné prostriedky a iné veci (autá, bicykle, náradie, vázy
a pod.)  privezené  na  pohrebisko  vhodne  zabezpečiť  proti  odcudzeniu,  prevádzkovateľ
pohrebiska nezodpovedá za tieto veci ukladané v areáli pohrebiska.

a) odkladať medzi hroby plechovky, sklené poháre, náradie a iné predmety,
b) odkladať odpad mimo určeného miesta,
c) odkladať stavebný odpad na pohrebisku.
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(6) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba
s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska s výnimkou zdravotne postihnutých osôb
a pohrebnej služby pri vykonávaní svojej činnosti.

(7) Svietidlá  (  sviečky,  lampáše  )  možno  na  pohrebisku  zapaľovať   -  aj  mimo  dní  Pamiatky
zosnulých, ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. Správa pohrebiska je
oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Článok 6
Prístup na pohrebisko

(1) Pohrebiská sú prístupné verejnosti denne v nasledujúcom čase:
od 1. marca do 31. októbra     07:00 – 20:00 hod.
od 4. novembra do 28. ( resp. 29. ) februára  07:00 – 18:00 hod.
od 1. novembra do 3. novembra ( dni Pamiatky zosnulých ) 07:00 – 22:00 hod.

Správca cintorína môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

(2) Deťom do 10 rokov je  vstup  na  pohrebisko povolený len  v sprievode dospelých
osôb.

(3) Dom smútku je verejnosti  prístupný spravidla  hodinu pred pohrebom, na základe
požiadavky pozostalých aj v inom čase po dohode s pohrebnou službou.

(4) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas
otváracích  hodín.  Na  vstup  na  pohrebisko   je  potrebný  písomný  súhlas  prevádzkovateľa
pohrebiska.

(5) Dom smútku je prístupný za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov po splnení podmienok uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) počas otváracích hodín
pohrebiska.

Článok 7
Užívanie hrobového miesta

(1) Právo  užívať  hrobové  miesto  vzniká  uzavretím  nájomnej  zmluvy  s prevádzkovateľom
pohrebiska.  V starších  prípadoch  sa  preukazuje  právo  užívať  hrobové  miesto  evidenciou
prevádzkovateľa  pohrebiska;  ak  údaje  o užívateľovi  nie  sú  v evidencii  hrobových  miest
zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto ( napr. doklad
o zaplatení nájomného ), ak takýto doklad nevlastní predloží čestné vyhlásenie, že má právo
hrobové miesto užívať. 

(2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba
prevádzkovateľ pohrebiska.

(3) Uzavretím  nájomnej  zmluvy  prevádzkovateľ  pohrebiska  prenecháva  za  nájomné  nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná doba sa
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uzatvára  na  dobu  neurčitú,  nesmie  byť  vypovedaná  skôr  ako  po  uplynutí  tlecej  doby  na
pohrebisku.

(4) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uzavretí nájomnej zmluvy resp. pri
uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu na 10 rokov. Ďalšie nájomné sa platí
po uplynutí doby na ktorú bolo nájomné zaplatené najneskôr do 20. decembra príslušného roka
opäť na dobu ďalších 10 rokov.

(5) Pri  úmrtí  nájomcu  hrobového miesta  prednostné  právo na uzavretie  nájomnej  zmluvy majú
dedičia; ak je dedičov viac,  ten, ktorý sa prihlási prvý.

(6) Jedným hrobovým miestom sa  pre  účely  uzavretia  nájomnej  zmluvy rozumie  plocha  hrobu
definovaná  v  článku  9,  bode  1,  písmeno  a.)  alebo  b.)  tohto  prevádzkového  poriadku,  čo
znamená, že hrob môže spočívať z jedného alebo i viacero hrobových miest, ktoré sa pre účely
nájomného berú každé osobitne.

Článok 8
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 ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

(2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1) písm.
a)  a b),  musí  zabezpečiť   so  súhlasom  nájomcu  iné  hrobové  miesto  a na  náklady
prevádzkovateľa pohrebiska 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 uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
b) keď sa má hrobové miesto zrušiť.
Ak nie je prevádzkovateľovi pohrebiska známa adresa alebo sídlo nájomcu hrobového miesta,
uverejní  túto  informáciu  na  mieste  obvyklom  na  pohrebisku,  a zabezpečí  obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

(4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1) písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené.  Prevádzkovateľ  vyzve  nájomcu,  aby  najneskôr  do  jedného  roka  odstránil
príslušenstvo  hrobu.  Ak  v tejto  lehote  nebude  príslušenstvo  hrobu  odstránené,  po  uplynutí
výpovednej lehoty prevádzkovateľ pohrebiska ho predá na dražbe.

(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1) písm.
c)  a nájomca  je  známy a jedná  sa  o hrobové  miesto  vopred  rezervované,  výpovedná  lehota
uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Po uplynutí výpovednej lehoty
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môže  prevádzkovateľ  pohrebiska  uzavrieť  nájomnú  zmluvu  na  toto  hrobové  miesto  s inou
osobou.

(6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1) písm.
c)  a nájomca  nie  je  známy,  uverejní  výpoveď  nájomnej  zmluvy  na  mieste  obvyklom  na
pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť 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.

Článok 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

(1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky:
a) pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť hĺbka najmenej 1,6 m a

pochovávacia plocha najmenej   0,8 x 2,0m,
b) pre  dieťa  mladšie  ako 10 rokov musí  byť  hĺbka najmenej  1,2 m a pochovávacia

plocha najmenej 0,6 x 1,6 m,
c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
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 alebo hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby.

(3) 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.

(4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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. Minimálny rozmer pochovávacej
plochy hrobky je 0,9 x 2,0 m.

(5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu,
c) blízkej  osoby,  ak obstarávateľ  pohrebu už nežije  alebo ak obstarávateľom pohrebu bola

obec.
Žiadosť  o exhumáciu  musí  mať  písomnú  formu  a musí  obsahovať  posudok  úradu,  list
o prehliadke  mŕtveho  a štatistické  hlásenie  o úmrtí  a  nájomnú  zmluvu  vydanú
prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky po exhumácii uložené.

(6) Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
d) obstarávateľa pohrebu,
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e) blízkej  osoby,  ak obstarávateľ  pohrebu už nežije  alebo ak obstarávateľom pohrebu bola
obec.
Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať súhlas nájomcu hrobového
miesta,  súhlas  prevádzkovateľa  pohrebiska  a  nájomnú  zmluvu  vydanú  prevádzkovateľom
pohrebiska, kde budú ľudské ostatky po exhumácii uložené.

(7) Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal.

(8) Ľudské  ostatky  po  uplynutí  tlecej  doby,  ktoré  sú  počas  výkopu  hrobu  odkryté,  musia  byť
uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.

Článok 10
Práce na pohrebisku

(1) Výkop hrobu a pochovávanie zabezpečuje pohrebná služba ( článok 2 - ods. 2 a 4 )
svojimi   pracovníkmi  v zmysle  príslušných  bezpečnostných  predpisov.  Tieto  práce  môže
vykonať  pohrebná  služba  aj  bez  písomného  súhlasu  prevádzkovateľa  pohrebiska,  ak
obstarávateľ pohrebu jej predložila platnú zmluvu o nájme hrobového miesta, resp. iný doklad
v zmysle článku 7 ods. 1 tohto prevádzkového poriadku.

(2) Za bezpečnosť pracovníkov pohrebnej služby pri prácach na pohrebisku zodpovedá
ich zamestnávateľ.

(3) Stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzanie drevín, zásah do
jestvujúcej  zelene  je  možné  iba  s písomným  súhlasom  prevádzkovateľa  pohrebiska.  Osoby
vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín
povoľuje orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Lipové) podľa osobitných predpisov.

(4) Práce  uvedené  v ods.  3)  možno  vykonávať  počas  otváracej  doby  pohrebiska,
pondelok až sobota s výnimkou sviatkov.

(5) Jednoduché  práce  potrebné  na  udržiavanie  hrobového  miesta  môže  nájomca
hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 11
Stavebné úpravy hrobových miest a plán miest na pochovávanie

 
(1)  Maximálne pôdorysné rozmery novovybudovaných náhrobných pomníkov

a) jednohrob:                                                                                 140 x 250 cm,
b) dvoj hrob:                                                                                   220 x 250 cm,
c) troj hrob:                                                                                     300 x 250 cm,
d) detský hrob ( dieťa do 14 rokov ):                                            120 x 210 cm, 
e) detský hrob ( dieťa do 3 rokov ):                                              100 x 150 cm.
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(2) Uličky  medzi  hrobovými  miestami  (  medzi  bočnými  hranami  )  musia  byť  priechodné,
najmenej 30 cm široké.

(3) Predné a zadné hrany rámov hrobových miest v jednom rade musia byť v jednej priamke.
Nové rady sa otvoria až po naplnení predošlého radu.

(4) Na  zriaďovanie  hrobov,  hrobiek,  urnových  hrobov  a kolumbárií  na  pohrebisku  nie  je
potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je
potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

(5) Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj  náklad vyčistiť  okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál z areálu pohrebiska.

(6) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované
stavby  a ani  iným  spôsobom  vykonávať  zmeny.  Bez  písomného  súhlasu  prevádzkovateľa
pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod.

Článok 12
Dĺžka tlecej doby

(1) Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov pochovaných v hrobe je 10 rokov.

(2) Dĺžka tlecej doby ľudských ostatkov uložených do hrobiek je 20 rokov.

 Článok 13
Nakladanie s odpadmi

(1) Odpad  vzniknutý  pri  údržbe  hrobového  miesta  je  povinný  nájomca  hrobového  miesta
a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku – do kontajnera. Odvoz
a uloženie odpadov zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Slovensko, s. r. o. Zohor.

(2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

(3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

Článok 14
Cenník nájmov a služieb

(1) Výška poplatkov za poskytované služby a nájomného za hrobové miesta ( v nájomnom za 
hrobové miesto a obnovu hrobového miesta zahŕňa náklady za odber vody a odvozu odpadov ):
a) za prepožičanie smútočnej siene na kar                                                                         =20,-- €
b) za prepožičanie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň                                      =2,-- €

za nájom 1 hrobového miesta vrátane miesta pre príslušenstvo 
c) hrobu na dobu 10 rokov a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je                 =17,-- €
d) za nájom hrobového miesta pre dieťa do 10 rokov vrátane  príslušenstva

hrobu na dobu 10 rokov a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je                 =17,-- €
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e) za nájom miesta pre urnu v zemi na dobu 10 rokov za každý aj započatý 1m2, a jeho 
následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je                                                                     =7,-- €

f) základný poplatok za poskytnutie výklenku pre uloženie urien v kolumbáriu           =150,-- €
g) poplatok za výklenok na uloženie urny v kolumbáriu na ďalších 10 rokov                    =7,-- €
h) za nájom miesta k postaveniu hrobky na dobu 20 rokov 

 za každý aj započatý m2, a jeho následné predĺženie o ďalších 10 rokov  je               =24,-- €

Poplatky za služby, ktoré poskytuje pohrebná služba, sú uverejnené v sídle pohrebnej služby. 

Článok 15
  Sankcie

Akékoľvek porušenie  ustanovení  tohto  Prevádzkového  poriadku  je  postihnuteľné  ako
priestupok  podľa  zákona  SNR  č.  372/1990  Zb.  o  priestupkoch  v  znení  neskorších  predpisov
predpisov,  ak neide o trestný čin.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie
prácnych noriem v oblasti  pohrebníctva a  stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 zákona a
sankcie za iné právne delikty podľa § 31 zákona.

Článok 16
  Záverečné ustanovenia

1.)Tento  prevádzkový  poriadok  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  15  –  tym  dňom  od  vyvesenia
Všeobecne záväzného nariadenia o pohrebníctve na úradnej tabuli. 

2.)Nadobudnutím  účinnosti  sa  ruší  Prevádzkový  poriadok  cintorína  obce  Lipové  zo  dňa  24.
novembra 2001 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 101-25/2006.

3.)Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže schváliť
len Obecné zastupiteľstvo v Lipovom.

4.)Ustanovenia čl. 7 bodu 6 a cenník služieb v čl. 14, ktoré boli schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva  v  Lipovom  č.  49-12/2008/I.  zo  dňa  12.12.2008  nadobúdajú  účinnosť  dňom
01.01.2009, pričom upravený cenník nájmov na hroby, za ktoré bolo nájomné už uhradené i na
obdobie po 01.01.2009 sa použije až pri ďalšej úhrade nájomného na ďalšie desať ročné obdobie.

5.) Úprava čl. 14 odst. schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 74-14/2017 dňa
27.06.2017 nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2017

V Lipovom, 27. 06. 2017

Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
starostka obce
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Príloha: 1. Vybavenie domu smútku
2. Plán miest na pochovávanie

Poznámka: Sumy uvedené v tejto smernici sú prepočítané konverzným kurzom: =1,- € / = 30,1260 Sk

Príloha č. 1

Vybavenie domu smútku v obci Lipové:

1.)Dom smútku pozostáva:    (1) terasa
(2) obradná miestnosť s katafalkom 
(3) chladiareň s chladiacim boxom
(4) miestnosť obsluhy
(5) chodba
(6) Sociálne zariadenie
(7) miestnosť pre náradie

2.)Chladiaci presklený box s výsuvným vozíkom s rozmermi 110 cm x 250 cm

3.)Manipulačný mobilný vozík pre prevoz rakvi

4.)Katafalk
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