Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 19 zákona č. 470/2005 Z.
z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien sa uznieslo na tomto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ
č. 4/2007 o prevádzkovom poriadku pohrebísk Obce Dolný Štál
doplnený o VZN č. 8/2011 – úplné znenie
§1
Účel
1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebísk je upraviť
prevádzkovanie pohrebísk na území Obce Dolný Štál a to
- Cintorín Dolný Štál
- Cintorín Horný Štál
2. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na
- prevádzkovateľa pohrebísk, ktorým je súkromný podnikateľ:
Ján Szamaránszky – pohrebníctvo
Hornoštálska cesta 242/43
IČ: 41 893 735
Na základe ţivnostenského listu č. Ţo-2005/05405/2/BER,
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.
A/2006/05827/118
a hospodárskej zmluvy č. 2007/191, e.č. 1289.
- na oprávnené osoby,
- na poskytovateľov sluţieb na pohrebiskách
- a na návštevníkov pohrebísk.
2.
a) Dispozičné riešenie pohrebísk
V obci sú 2 pohrebiská a to Cintorín Dolný Štál – 660/3 v k.ú. Dolný Štál a Cintorín
Horný štál na parc. č. 770/1 v k.ú. Horný Štál.
V cintoríne Dolný Štál je Dom smútku vybavený chladiacim zariadením a miestnosťou na
úpravu zosnulých. V Cintoríne Horný Štál je Dom smútku.
Priestor na úpravu ľudských pozostatkov: nachádza sa v Márnici v obci Dolný Štál, ktorá
pozostáva z 6 miestností a hygienické zariadenie (WC+umývadlo s tečúcou teplou
a studenou vodou)
Osobitná miestnosť určená na úpravu ľudských pozostatkov je spojená dverami
s hygienickým zariadením. Je vybavená špeciálne upraveným kolieskovým vozíkom
(1mx2m) a uzamykateľnou skriňou, v ktorej prevádzkovateľ má uloţené svoje pracovné
nástroje a prostriedky, umývacie , čistiace a dezinfikačné prostriedky a osobné ochranné
pracovné prostriedky.
Chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, ktoré má prevádzkovateľ
k dispozícii sa nachádza v Márnici na cintoríne Dolný Štál. Pozostáva z dvoch chladiacich
boxov. Zmluva o prenájme uzatvorená medzi prevádzkovateľom a vlastníkom t.j. Obcou
Dolný Štál tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku a obsahuje jeho
charakteristiku, ako ja rozdelene zodpovednosti medzi prenajímateľom a nájomcom.
Prevádzkovateľ – nájomca v plnom rozsahu však zodpovedá za poriadok, čistotu
a hygienu chladiaceho zariadenia, ako aj priestoru na úpravu.
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b) Ochranné pásmo cintorína je 50 m, kde nie je povolené umiestňovať nové budovy.
§2
Rozsah sluţieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku predovšetkým nasledovné sluţby:
a) správa a údrţba pohrebiska,
b) správa a údrţba komunikácií a zelene na pohrebisku,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
d) nájom hrobového miesta
e) nájom obradnej siene
f) zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom
ďalej v rozsahu ţivnosti:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonanie exhumácie
2. Ostatní poskytovatelia sluţieb na pohrebisku zabezpečujú najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonanie exhumácie
d) odvoz odpadu
§3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska pri zabezpečovaní činností súvisiacich s pohrebiskom je
povinný zabezpečiť najmä:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom
b) starať sa o celkový vzhľad pohrebiska
c) starať sa o zeleň na pohrebisku
d) vykonávať údrţbu a čistenie komunikácií
e) spravovať a udrţiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku
a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska
f) starať sa o inţinierske siete na pohrebisku
g) starať sa o oplotenie pohrebiska
h) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku a odvoz odpadu
i) zriaďovať hrobové miesta
j) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky v zmysle zákona 1
k) umoţniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním
l) vytvoriť podmienky pre zabezpečenie rozlúčkového pohrebného obradu v obradnej
sieni na pohrebisku a nad hrobom a to podľa objednávky oprávnenej osoby (aspoň 24
hodín pred konaním pohrebného obradu). Správca pohrebiska objednávku o začiatku
pohrebného obradu potvrdí alebo určí iný čas.
m) zdrţať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umoţniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu
n) prenechať nájomcovi hrobové miesto na uloţenie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov

o) viesť a uschovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska podľa zákona1
p) písomne informovať nájomcu o
1. skutočnosti, ţe uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne
túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
r) ak zistí, ţe ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺţiť a na tento účel si vyţiadať posudok úradu;
s) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy
t) zabezpečiť kontajnery pre odvoz odpadu
u) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene,
náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len príslušenstvo hrobu) obci.
2. Začiatok pohrebného obradu sa stanovuje :
o 18.00 hod.

denne najskôr o 11.00 hod. a najneskoršie

§4
Povinnosti prevádzkovateľov sluţieb
1. Prevádzkovateľ kamenárskych sluţieb je pri výkone prác povinný preukázať sa
prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom, resp. objednávkou nájomcu
hrobového miesta.
2. Prevádzkovatelia sluţieb na pohrebisku, sú povinní zvyšky kameňa a ostatných
materiálov pouţívaných pri prácach vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady.
3. Prevádzkovatelia sluţieb vykonávajúci práce na pohrebisku sú povinní riadiť sa
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska a v prípade vstupu motorovým vozidlom musia
mať písomné povolenie k vstupu od prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Zakázané je
a) upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky,
alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazaná
nebezpečnou chorobou (§3 os 3 a) zák. 470/2005), alebo ktoré sú v stave pokročilého
rozkladu: dokladom, ktorým s preukáţe, ţe mŕtvy v čase úmrtia bol nakazený
nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
b) vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od
úmrtia, ak neboli uloţené v chladiacom zariadení
c) vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovaním
v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie
vykonala.
d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi látkami
po radiačnej havárii alebo radiačnej nehode, bez posudku regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, alebo v rozpore s týmto posudkom.
e) pochovať nespopoľnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku
f) prepravovať ľudské pozostatky v rozpore s podmienkami uvedenými v § 9 a 10 okrem
prepravy v priestore zdravotníckeho zariadenia a pohrebiska.
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zákon č. 470/2005 Z. z.
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g) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa
dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
§5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo uţívať 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 nájomcovi
hrobové miesto na uloţenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy prechádza na dedičov, ak je dedičov viac, na dediča, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Prevod nájmu za hrobové miesto, ktoré bolo uţ prenajaté, môţe nájomca vykonať
v prospech tretej osoby len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
5. Nájomca je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu hrobového miesta tak a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti 0,5m od hranice hrobového miesta,
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) osadiť pomník tak, aby neohrozoval iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta
c) po uloţení telesných pozostatkov do doby zhotovenia pomníka označiť hrobové
miesto dreveným kríţom alebo drevenou tabuľkou s uvedením mena a priezviska
zomretého, prípadne dátumom narodenia a úmrtia
d) vyţiadať si písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska v prípade zriadenia alebo
rekonštrukcie náhrobného pomníka, záhlavného pomníka alebo epitafnej dosky
vrátane ich príslušenstva (je vlastníctvom nájomcu)
e) upraviť na vlastné náklady povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku
obvyklým a len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
f) ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska,
nájomca hrobového miesta je povinný zabezpečiť vykonanie nápravy
g) demontáţ, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je
nájomca hrobového miesta povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska,
ktorý o tom vedie evidenciu
6. Nájomca môţe len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska vykonávať
zásahy do existujúcej zelene, vysádzať kríky a stromy, zrealizovať výrub drevín
a umiestňovať lavičky.
7. Pri manipulácii s príslušenstvom hrobového miesta nesmie nájomca tieto odkladať na
iné hrobové miesto alebo ich opierať o susedné hroby.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodrţiavať schválený prevádzkový poriadok
pohrebiska a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
2. Ďalej sú povinní na pohrebisku :

a) správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nerobiť hluk, nefajčiť, nepouţívať
alkoholické nápoje a omamné látky, nepoškodzovať pomníky, zeleň, objekty a
zariadenia, nepúšťať prenosné nosiče zvuku
b) nezakladať oheň, nepáliť trávu a odpad
c) rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom
mieste tak, aby nevznikol poţiar
d) ukladať odpad na určené miesta
e) zdrţiavať sa na pohrebisku len v čase určenom pre verejnosť
3. Na pohrebisko je zakázaný vstup s akýmkoľvek zvieraťom.
4. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholických nápojov,
omamných látok, na bicykli, kolobeţke, kolieskových korčuliach a pod.
5. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloţenie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich
zariadení
b) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu
c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta
d) na dopravu nevládneho alebo zdravotne postihnutých osôb
e) na dovoz a odvoz kontajnerov na odpad
f) na výrub drevín
6. Kaţdý vstup s motorovým vozidlom prevádzkovateľ pohrebiska eviduje a v prípade
nedodrţiavania podmienok tohto prevádzkového poriadku vykáţe vodiča s motorovým
vozidlom z pohrebiska.
7. Reklamy na pohrebiskách
a) Vylepovanie reklamných a propagačných materiálov a inzerátov (ďalej len
reklamy) na pohrebiskách, okrem vyhradených miest je zakázané.
b)Na vyhradené miesta je moţné vylepovať len reklamy súvisiace s pohrebnými
sluţbami, na jedno miesto najviac do veľkosti A4 formátu.
c) Reklamy na vyhradené miesto umiestňuje správca cintorínov
d)Reklamy na cintoríne sú spoplatnené poplatkom, ktorý sa uhrádza vopred vo
výške 0,1 €/deň. Obecný úrad označuje spoplatnené reklamy s o svojou úradnou
pečiatkou.
§7
Otváracia doba pohrebiska
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti počas roka nasledovne:
a) od 9 .novembra do februára
b) od 25. októbra do 8. novembra
c) marec aţ do 24. októbra

od 8.00 hod. do 18.00 hod.
od 8.00 hod. do 21.00 hod.
od 8.00 hod. do 20.00 hod.

2. Prevádzkovateľ môţe dočasne zakázať alebo obmedziť vstup na pohrebisko v prípade,
ak sa na pohrebisku vykonáva exhumácia alebo v prípade, ak je ohrozená bezpečnosť
návštevníkov.
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§8
Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie
1. Pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobových miest alebo rozptýlenie popola
zabezpečujú prevádzkovatelia pohrebných sluţieb do hrobových miest alebo na
rozptylových alebo vsypových lúkach a to za podmienok určených prevádzkovateľom
pohrebiska.
2. O tom, v ktorom mieste pohrebiska majú byť uloţené ľudské pozostatky rozhoduje
prevádzkovateľ pohrebiska na základe plánu pochovávania a po dohode s budúcim
nájomcom hrobového miesta.
2. Ak sa ľudské pozostatky neuloţili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
moţno mŕtveho pochovať ihneď.
3. Hĺbka hrobu na ukladanie ľudských pozostatkov pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10
rokov musí byť najmenej 1,6 m a pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m dno
hrobu musí leţať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
4. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, rakva
s ľudskými pozostatkami musí byť po uloţení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške min. 1,2 m.
Je zakázané pochovávať ľudské pozostatky v rakve do hrobových miest v prípade
zvýšenej hladiny podzemnej vody, kedy nie je moţné dodrţať predpísnú hĺbku. Spôsob
pochovávania v takomto prípade sa nariaďuje spopolnením a uloţením urny na
pohrebisku.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môţu do toho istého hrobu uloţiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich moţné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
6. Do hrobky je moţné uloţiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami, ale rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami,
7. Urnu s popolom moţno ukladať do hrobových miest; na uloţenie urny do existujúceho
hrobového miesta sa vyţaduje súhlas nájomcu hrobového miesta a správca pohrebiska
musí byť informovaný o uloţení urny.
8. Pred uplynutím tlecej doby moţno ľudské pozostatky exhumovať na ţiadosť orgánov
činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu uţ neţije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
9. Ţiadosť podľa odseku 8 musí mať písomnú formu a podáva sa prevádzkovateľovi
pohrebiska: „Ján Szamaránszky – pohrebníctvo.“
§9
Evidencia pohrebiska
1. Evidencia hrobových miest obsahuje: meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú
v hrobovom mieste uloţené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum
uloţenia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe ak v čase uloţenia bol mŕty nakazený, meno,
priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, dátum uzavretia
nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o zákaze pochovávania
a dobe jej trvania, ak sa taký zákaz vydal, zrušení pohrbiska, označenie chránených
hrobov, kultúrnych pamiatok a vojonových hrobov.

§ 10
Tlecia doba
1. Ľudské ostatky musia byť uloţené v hrobe do uplynutia tlecej doby, ktorá je 10 rokov.
§ 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Triedenie biologicko rozloţiteľného odpadu za účelom jeho kompostovania je
zabezpečené a na zber biologického odpadu (ţivé kvety, odpad z kosenia, orezávania
stromov a pod.) sú zabezpečené a označené VO kontajnery.
Triedený odpad z plastov a zo skla je zabezpečený označenými nádobami. Ostatný
komunálny odpad je zabezpečený neoznačenými zbernými nádobami.
2. Odvoz odpadu zabezpečí vlastník pohrebiska na základe nahlásenie prevádzkovateľa.
§ 12
Cenník sluţieb
Cenník sluţieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska tvorí prílohu č. 1
§ 13
Kontrola
1. Kontrolou nad dodrţiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) obecná polícia
b) hlavný kontrolór Obce Dolný Štál
c) ďalší poverení zamestnanci Obce Dolný Štál
d) správca pohrebiska
e) poslanci Obce Dolný Štál
§14
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môţe starosta obce
postihnúť:
a) v prípade fyzických osôb ako priestupok v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
b) v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie udeliť pokutu
v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení
uznieslo Uznesením č.83/8/2007 a) dňa 29.5.2007.
2. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola zverejnená 19.08..2011.schválené Obecným
zastupiteľstvom v Dolnom Štále, dňa 06. 09. 2011 č. uzn.95 a,b, /12/201, .
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Vyhlásené dňa 09.09.2011.
VZN nadobúda platnosť 15 dní po vyhlásení.
3.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Cenník sluţieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 a
súčasťou prevádzkového poriadku je aj cenový výmer.
V Dolnom Štáli, dňa 9.9.2011

Éva Csóka, starostka obce Dolný Štál

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
uzavretá v zmysle §§ 663 aţ 684 Občianskeho zákonníka v platnom znení

Prenajímateľ:

Nájomca:

OBEC DOLNÝ ŠTÁL
Zastúpená prevádzkovateľom pohrebiska
Jánom Szamaránszkym
IČO: 41 893 735
Dolný Štál, Hornoštálska 242/43
.....................
dátum narodenia:
bytom:

I.
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ ako prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma nájomcovi za účelom uloţenia
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov zomrelého
1. .........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
na pohrebisku Dolný / Horný Štál
hrobové miesto č.
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................

II.
Doba a zánik nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi hrobové miesto na dobu neurčitú od dňa .................
2. Nájomný pomer končí:
a) dohodou
b) výpoveďou
3. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak
- závaţné okolnosti na pohrebisku znemoţňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu,
- sa pohrebisko ruší,
4. Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
- keď sa má hrobové miesto zrušiť,
5. Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, prevádzkovateľ pohrebiska uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
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III.
Nájomné
1. Nájom v zmysle prílohy č. .... k VZN č. .....je stanovený podľa poloţky .... vo
výške..........., ktorý za nájomcu hradí obec Dolný Štál vo forme paušálu na prevádzkovanie
pohrebísk.
IV.
Úhrada nákladov spojených s nájmom
1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky ceny sluţieb spojené s nájmom a to vodné
a stočné, správa sociálnych miestností, čistenie príslušných komunikácií a údrţba zelene
sú zahrnuté v nájomnom. Odvoz odpadu je zahrnuté v poplatku za nakladanie
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
V.
Osobitné podmienky
1. Nájomca je povinný vyuţívať predmet nájmu len na účel uvedený v bode I. tejto
zmluvy a bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nie je oprávnený prenajať
predmet nájmu tretej osobe.
2. Nájomca je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom pohrebiska a pokynmi
prevádzkovateľa.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana obdrţí
po jednom vyhotovení.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môţu byť vyhotovené len písomne a po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, ţe si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
V, dňa
......................................

.......................................

Nájomca, ..........dávam týmto výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto
zmluve na účely tejto zmluvy, za podmienok ustanovených v zákone č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyhlasujem, ţe tento súhlas so spracúvaním osobných
údajov je platný počas celej doby trvania tejto zmluvy a ţe ho počas doby trvania tejto zmluvy
nevezmem späť. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom.

................................................
Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2007

CENNÍK

SLUŢIEB

určený pre pohrebiská na území obce Dolný Štál,
ktorých prevádzkovateľom je súkromný podnikateľ:
Ján S Z A M A R Á N S Z K Y
A. Zapoţičanie obradnej siene (zahrňuje prípravu a upratovanie miestnosti, spotrebu
energie, vykonanie menších opráv)
Zapoţičanie obradnej miestnosti – pracovné dni

10 EUR / 301,26,-Sk

Zapoţičanie obradnej miestnosti – nedele, štátom uznané sviatky 15 EUR / 451,89,-Sk
Pouţitie chladiaceho zariadenia

0,70 EUR/hod. , 21,09Sk/hod.

B. Nájomné za hrobové miesta (zahrňuje sluţby vykonané na pohrebisku – dodávku
vody, elektrickej energie, úpravu chodníkov, zelene, informačných tabúľ, otváranie
a zatváranie cintorínov, dozor nad dodrţaním poriadku, vedenie evidencie a uzatváranie
nájomných zmlúv – hradené obcou v rámci zmluvy o spárve pohrebísk
Nájom za hrobové miesto (kopaný hrob)
Nájom za dvojhrob
Nájom za detský hrob
Nájom za kriptu (1 miesto)
Nájom za rodinnú kriptu

2,70 EUR 81,34 Sk/rok
5,30, EUR 159,66 Sk/rok
1,70 EUR 51,21 Sk/rok
6,70 EUR 201,84 Sk/ rok
10 ,00 EUR 301,26SK/rok Sk/rok

C. Práce na pohrebisku
Poplatok za práce na pohrebisku je hradené za uţívanie elektrického vedenia a vodovodu na
stavebné účely
7 EUR/ 210,82 Sk/deň
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