
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s u5tanoveniami 5 6 ods. 1, 5 4 ods. 3
písm. fl zákona L 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov v platnom
znení a v súlade s5 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení (d‘alej len
„zákon o pohrebníctve“) vydáva toto

20 -12- 2015
— -Dl- 2017

Č. 17 /2016/VZN
ktorým sa schvaľuje

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš

úvodné ustanovenia

(1) Mesto Liptovský Mikuláš týmto všeobecne záväzným nariadením (dalej len „VZN“) schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Liptovský Mikuláš (d‘alej len „prevádzkový
poriadok“), ktorý tvorí prulohu k tomuto VZN.

Čl.2
Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN bob schválené Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši dňa 15.12.2016.
(2) VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Č. 4/2011/VZN Prevádzkový poriadok

pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš.

(‘Í
Ing. Ján Bcháč, PhD.
Primátor mesta

SCFWÁLENÉVZN ROLO
VYVESENÉ DF.JA:

ZVESENÉ DŇA:

PODPIS:

Všeobecne záväzné nariadenie

ČL1



Pdloha Č. 1

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PQHREBÍSK
mesta Liptovský Mikuláš

Či. 1
Úvodné ustanovenie

(1) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na:
- prevádzkovateľa pohrebísk,

- nájomcov hrobových miest,
- obstarávateíov pohrebov,

- poskytovateíov služieb na pohrebiskách,

- návštevnikov pohrebísk,

- podnikaterské subjekty vykonávajúce kamenárske práce na pohrebiskách
- podnikaterské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.

(2) Na území mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) ideo nasledovné pohrebiská:
- cintorín Andice — Benice

- cintorin Bodice

- cintorín Demänová

- cintorín Iľanovo

- cintorín Liptovská Ondrašová
- cintorín Okoličné

- cintorín Palúdzka - Demänovská cesta
- cintorín Palúdzka - Pod Jablonkou
- cintorín Palúdzka - starý (nepochováva Sa)
- cintorín Ploštín

- cintorín Vitálišovce

- cintorín Stošice

- Vrbický cintorín

ČI.2
Identifikačně údaje prevádzkovateľa pohrebiska

(1) Mesto poverilo prevádzkou a správou pohrebísk uvedených v Či. 1 prispevkovú organizáciu
mesta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

(2) Identifikačně údaje prevádzkovateía pohrebísk:
Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Sídlo: Družstevná Č. 1, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 00183636

IČ DPH: SK 2020427761

DIČ: 2020427761
Prevádzka: Prevádzka pohrebisk a pohrebnej služby
Sídlo prevádzky: Priemyselná ulica Č. 1, 03101 Liptovský Mikuláš



Či. 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

(1) Prevádzkovateí pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby a vykonáva nasledovné
činnosti:

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, prvotné úpravy hrobu a odvoz prebytočnej zeminy,
b) pochovávanie na funkčných pohrebiskách,
c) vykonávanie exhumácie,
d) vkladanie urien do hrobových miest,
e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovanim pohrebiska,
f) správu a údržbu pohrebísk, ktorou sa rozumie najmä:

- uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovater pohrebiska preaecháva
nájomcom hrobové a urnové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo íudských
ostatkov,

- zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
- dodávka úžitkovej vody,
- zabezpečenie osvetlenia, ak je na pohrebisku vybudované,
- sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracich hodin,

g) správu a údržbu:
- Domu smútku,
— kultúrnych pamiatok mesta na pohrebiskách,
- hrobov významných osobností, ak nic sú známi nájomcovia,
- hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta na pohrebiskách,

komunikácií a zelene na pohrebisku

Či. 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) Užívať hrobové míesto podľa nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej medzi

prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom.
- Zmiuva musí mať pisomnú formu a musí byť uzatvorená na dobu neurčitú a nesmie sa

vypovedať skčr, ako po uplynutí tlecej dobyv danom hrobovom mieste na pohrebisku.
- Uzatvorením nájomnej zmluvy a zaplatením poplatku má nájomca právo zriadiť na

prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania
prislušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložíť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo
rudské ostatky a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovatera.

- Vlastnictvom nájomcu móže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné
náklady.

- Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky alebo uloženiu urny s papolom na
pohrebisku.

b) Udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady za podmienok:



Hrobové miesto může nájomca upraviť spůsobom obvyklým na pohrebisku len tak, aby nebol
narušený estetický vzhrad pohrebiska, riadiť sa podmienkami stanovenými prevádzkovaterom
pohrebiska, najmá pokiaí ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane
dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržat základné
všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste
na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu, na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska a je povinný po ukončení
prác dať okofle hrobu do póvodného stavu.
Pri úprave a údržbe hrobu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, je potrebné postupovať
v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

c) Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovaterovi všetky zmeny údajov, ktoré
sú potrebné k vedeniu evidencie hrobového miesta a nájomnej zmluvy.

d) Udržiavať poriadok na pohrebisku a dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku.
Ak prevádzkovateľ zisti nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, písomne vyzve
nájomcu, aby ich do 30 dní od doručenia upozornenia odstránil. Ak sa tak nestane,
opatrenia vykoná prevádzkovateľ na náklady nájomcu.

e) Dodržiavať zásady súvisiace so základným označením hrobu (minimálne priezvisko rodiny,
príslušníka ktorej rakva alebo urna sav hrobe nachádza).

fl Platiť poplatok za nájom hrobového miesta dopredu na obdobie avo výške platného cennika
(vid‘ Čl. 13).

Čl. S
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

(1) Návštevnici pohrebiska sú povinni dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku a
pokyny prevádzkovateťa pohrebiska.

(2) Návštevnici pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastně riziko a prevádzkovateľ
pohrebiska nezodpovedá za prípadné úrazy návštevnikov.

(3) Povinnosti návštevnikov pohrebiska v súvislosti s udržiavanim poriadku na pohrebisku a
zachovanim dóstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových miest a
poskytovateľov služieb na pohrebisku.

(4) Návštevníci pohrebiska sú povinni správať sa na pohrebisku spósobom zodpovedajúcim piete
miesta a sú povinní:

a) zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo důstojnosti zomretých alebo mravného
cítenia pozostalých a verejnosti,

b) nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku alebo obrazu,
c) fajčiť, používaC alkoholické nápoje a mé omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia,

objekty a zeleň na pohrebisku.
(5) Prevádzkovateí pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby, ktoré ponúkajú

tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správanim mých návštevníkov
po h rebis ka.

(6) Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.
(7) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečkv len na hrobovom mieste alebo mieste

na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
(8) Ukladanie nádob, náradia a mých predmetov na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových

miest je zakázané.



(9) Z hygienických dóvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska pit vodu z vodovodných
výpustí a studní. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej
údržbe na prenajatých hrobových miestach.Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.

(10) Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu,
je nutné toto opatrenie rešpektovať. Každá osoba, vykonávajúca kamenárske práce alebo Ině
stavebné práce na prenajatom hrobovom mieste, je povinná vyčistíť okolie hrobového
miesta. Nepotrebné zvyšky kameňa a mých materiálov používaných pri stavbe a oprave
pomn(kov atebo inej údržbe hrobového miesta je povinná vyviezt z pohrebiska na vlastné
náklady a na miesto na to určené.

(11) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Tým nie je dotknutá povinnost organizátora akcie vopred
oznámiť konanie zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v
znení neskoršich predpisov.

(12) Zakazuje sa akékorvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska
a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenost pohrebiska a na verejných priestranstvách
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom
pohrebi5ka a s jeho predchádzajúcim súhlasom.

(13) Vstup 50 zvieratami na pohrebisko je zakázaný.
(14) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a

psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a podobne.
(15) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách,

ato na prepravu:

a) rakvy s rudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo
uloženie rakvy s íudskými pozostatkami do chladiacich zariadení, na miesto pochovania a na
dovoz vencov na pohreb,

b) materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov,
náhrobných dosiek a lnů úpravu hrobového miesta,

c) nevládnych a zdravotne postihnutých osób.
(16) V záujme ochrany vecí patriacich nájomcom hrobových miest a návštevníkom pohrebiska sú

vodiči motorových vozidiel povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožnit
prevádzkovateľovi pohrebiska kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.

(17) Prevádzkovateľ pohrebiska může vykázat z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými
vozidlami, ak nedodržiavajú poriadok alebo pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. Chodci na
pohrebisku majú vždy prednosf pred motorovými vozidlami.

(18) Vstup s motorovým vozidlom alebo pripojným vozidlom (prívesom, návesom) na trávnaté
plochy a na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta a pohyb
všetkých motorových vozidiel v priestoroch pohrebiska je zakázaný, ak by to mohlo narušit
pokojný priebeh pohrebného obradu.

(19) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateí pohrebiska najneskůr 1
hodinu pred zatvorenim pohrebiska. Motorové vozidlo musí opustíť pohrebisko najneskůr 30
minút pred zatvorením pohrebiska.

(20)Na pohrebisku je možné sa zdržiavat len počas určenej otváracej doby pohrebiska. Každý
návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného upozornenia
opustit pohrebisko.



Čl.6
Čas, keďje pohrebisko prístupné verejnosti

(1) Otváracia doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejno5ti.
(2) Pohrebisko Vrbický cintorín je prístupné verejnosti:
a) v mesiacoch januér, február, október, november, december denne od 7.00 do 17.00 hod.,
b) v mesiacoch marec, apríl, máj, jún, júl, august, september denne od 7.00 do 21.00 hod.
c) v období od 25. októbra do 2. novembra denne od 7.00 do 21.00 hod.
d) ‘Ostatné pohrebiská na území mesta sú prístupné verejnosti v čase denného svetla bez

obmedzenia.

e) Stránkové dni v kancelárii na Vrbickom cintoríne sú pondelok, streda, piatok od 7.30 do 15.30
hod. Ne5tránkové dni sú utorok a štvrtok. Počas konania pietnych obradov sa stránky
nevybavujú.

f) Prevádzkovateí pohrebiska móže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať aiebo
obmedziť:

a) počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku,
b) počas vykonávania exhumácie,

c) počas slávnostného kladenia vencov,
d) počas snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách,
e) ak nie je možné dostatočne zabezpečíť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
(3) Prevádzkovater pohrebiska zabezpečuje v zimnom období podľa svojich možností len

nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku.

Čl. 7
Spósob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene

(1) Pohrebné dni sú stanovené na všetkých pohrebiskách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia
tohto prevádzkového poriadku, na každý pracovný deň v týždni.

(2) V prípade, že sa má pohreb konať v sobotu, v nederu aebo vo sviatok je prevádzkovateť
pohrebiska oprávnený účtovať k bežnej cene priplatok v zmysle interných cenových
predpisov platných v čase konania pietneho obradu.

(3) Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebiskách sa určuje nasledovne:
- začiatok prvého pohrebného obradu o 12.30 hod.
- posledného obradu o 14.30 hod.
Časový interval medzi začiatkami dvoch po sebe nasledujúcich pohrebných obradov na
pohrebisku sa určuje na 1 hod.

(4) Za účelom použitia obradnej siene prevádzkovateí pohrebnej služby je povinný najmä:
a) dojednať vopred nájom obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebiska formou telefonickej

alebo pisomnej objednávky, ktorú svojim podpisom potvrdí do 24 hodin,
b) využiť obradnú sieň výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so zosnulým.



čl.8
Spůsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

(1) Ludské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky. Spopolnené
tudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú rozptylom na rozptylovej lúke, vsypom na
vsypovej Iúke alebo sa ukladá urna s popolom na pohrebisku.

(2) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého
hrobu, ktorý musí spÍňať požiadavky uvedené v 19 ods.1, ods. 2 zákona o pohrebnictve.
Pred uplynutím tlecej doby můžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky
za podmienky, že pri ukladani vrchnej rakvy nepríde k manipulácii s telesnými ostatkami
uloženými v spodnej rakve a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1
m.

(3) Do hrobky je možné uložiť dalšie ľudské pozostatky alebo rudské ostatky, Jen ak jev nej voľné
miesto za podmienok uvedených v 19 ods.6 zákona o pohrebníctve

(4) Do hrobky je možné uložiť ďalšie Fudské pozostatky alebo ľudské ostatky, len ak jev nej votné
miesto. Spopolnené ľudské pozostatky alebo íudské ostatky ukladá prevádzkovater
pohrebnej služby podľa priania obstarávateta pohrebu v ume do urnového miesta alebo do
kolumbárnych schránok. Urny s popolom může na pohrebisku ukladať aj nájomca hrobového
miesta.

(5) Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov sa
uskutočňuje na prianie obstarávateľa pohrebu za podmienky dodržania plánu pohrebných
obradov a pochovávania, určených prevádzkovateľom pohrebiska a podľa pokynov
prevádzkovateľa pohrebiska. Rozptyl alebo vsyp může byť uskutočnený len na pohrebisku pre
tento účel vopred schválenom (rozpty‘ová lúka a vsypová lúka) a pod dohťadom
prevádzkovatera pohmebiska.

(6) Pri pochovávaní do hrobu sa musia použivať rakvy z takých matemiálov, aby v stanovenej
tlecej dobe zotleli spolu s rudskými ostatkami. Nesmú byt použité rakvy z Pvc a mých
nerozložiterných materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z
mého tvrdého dreva So zinkovou vložkou s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy s
nepriepustným dnom. všetky rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štitkom s menom
zomretého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu.

(7) Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
prevádzkový poriadok pohrebísk sú uložené a prístupné:

a) k nahliadnutiu u prevádzkovateía pohrebiska,
b) vo vitrínach na pohrebiskách,

c) v elektronickej forme na portáli www.cintoriny.sk.

Čl.9
Dĺžka tlecej doby

(1) Tlecia doba na pohrebiskách, ktorých zriaďovaterom je mesto, v súlade 19 ods. 3 zákona
o pohrebníctve je stanovená v dÍžke 10 rokov. Ak íudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu.



Či. 10
Sp6sob vedenia evidencie pohrebiska

(1) Prevádzkovateľ pohrebisk je povinný viesť a pravidelne aktualizovať evidenciu pre každé
pohrebisko samostatne. Evidencia pohrebísk je vedená centrálne na cintoríne Vrbica. Obsah
evidencie je stanovený v 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebnictve.
Evidencia pohrebiska sa členi na:

a) evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje:

- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky a ľudské pozostatky sú
uložené v hrobovom mieste,

- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,

- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mřtvy, 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 podťa 21 zákona o pohrebníctve a
údaje o zmene nájomcu,

- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, čije hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka,

alebo pamätihodnosť mesta alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného íudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak Sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska.

Čl. 11
Spósob nakladania s odpadmi

(1) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta Liptovský
Mikuláš podľa tohto prevádzkového poriadku sú komunálnymi odpadmi. Podrobnosti o
nakladaní s komunálnymi odpadmi upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

(2) Odpad vzniknutý pri bežnej údržbe hrobového miesta (napr. vyhorené kahance, zvädnuté,
suché kvety, vence, črepniky a pod.) je nájomca alebo ten, kto bežnú údržbu hrobového
miesta vykonáva, povinný triediť a uložiť do zberných nádob na to určených a označených
pre jednotlivé druhy odpadov umiestnených v priestoroch pohrebiska.

(3) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi nasledovným
spůsobom:

- biologicky rozložiteľný odpad z pohrebísk (zvyšky kvetinovej výzdoby, Iístie, burina, konáre) -

ukladaním do veľkokapacitných kontajnerov, odovzdáva do zariadenia na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov,



iný biologicky nerozložiteľný odpad (nádoby od sviečok, plastové ozdoby) — ukladanim

do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré prevádzkovateľ pohrebísk vyváža na určené miesto

za účeIom jeho zneškodnenia na skládke odpadov,
kovový odpad odovzdáva oprávnenej osobe na recykláciu,

prebytočnú Zeminu z výkopových prác súvisiacich s pochovávanim skladuje mimo pohrebiska

na mieste na to určenom.

(4) Podnikateíský subjekt vykonávajúci kamenárske práce alebo stavebnú činnosť je povinný
vyčistiť okolie hrobu a vzniknutý odpad (nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov
použivaných pri stavbe a oprave pomníkov) zhodnotiť alebo zneškodniť na vlastné náklady
v zariadení na to určenom v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Čl. 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

(1) Prevádzkovatelia pohrebných služieb můžu vstupovať na pohrebisko za účelom dočasného
uloženia rudských pozostatkov do chladiarenského zariadenia na základe uzatvorených zmlúv
medii prevádzkovateľmi pohrebných služieb a prevádzkovateľom pohrebisk.

(2) Pred vstupom na pohrebisko je prevádzkovateí pohrebnej služby povinný:
preukázať sa poverenému zamestnancovi prevádzkovatera pohrebiska platnou koncesnou
listinou na vykonávanie koncesovanej živnosti - prevádzkovanie pohrebnej služby.

Či. 13
Cennik služieb

(1) Ceny služieb, ktoré schvaľuje VÚC v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách a v zmysle
Opatrení MF SR Č. 01/R/2003 z 9. 12. 2003, stanovuje Cenový výmer Č. 3/2011 zo dňa
14.6.2011 takto:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórii:

• Výkop hrobu štandard v letnom období 118,86 € vrátane DPH

• Výkop hrobu štandard v zimnom období 156,29 € vrátane DPH

• Výkop hrobu prehĺbeného v letnom období 135,62 € vrátane DPH

• Výkop hrobu prehĺbeného v zimnom období 186,78 € vrátane DPH

• Výkop hrobu detského v Ietnom období 55,50 € vrátane DPH

• Výkop hrobu detského v zimnom období 84,48 € vrátane DPH
Letné obdobie je stanovené od 1.3. do 31.10. bežného roka, zimné obdobie od 1.11. do 29.2.
bemného roka. V cene nie je zahrnuté pripadné použitie stroja na rozrušovanše kameňov,
resp. betónu.

• Použitie chladiaceho zariadenia prvých 5 dní 8,03 €/deň vrátane DPH

• Použitie chladiaceho zariadenia za každý další začatý deň 9,88 €/deň vrátane DPH
(2) Ceny ostatných služieb stanovuje prevádzkovateľ. Tento cenník musí byť spracovaný

v písomnej forme a musí byť pripravený kedykoľvek k nahliadnutiu.



Či. 14
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiar tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na
pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovat podľa zákona o pohrebníctve v platnom
Zfl Bn í.

V Liptovskom Mikuláši dňa 22.11.2016

Vypracoval:
Tibor Molnár


