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vr
h

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe čl.68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods.1
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §
22 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z.
o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša na tomto
Všeobecne záväznom nariadení , ktorým sa schvaľuje:

prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Sečovce
Čl. 1

Základné ustanovenie

Ná

Úcta k pamiatke zomrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie verejne
prístupných pohrebísk ako aj zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, ktoré sú určené
k pietnemu pochovávaniu zomrelých vyžadujú, aby pohrebiská bo li udržiavané tak, aby to
zodpovedalo ušľachtilým ľudským vzťahom. V duchu úcty k histórii našich predkov a k histórii mesta
v zmysle etických princípov sa chceme postarať o hroby, ktoré sú zaujímavé z hľadiska histórie mesta
a regiónu. Mesto Sečovce zriadením kategórie chránených hrobov na území mesta prejavuje úctu
spomienku významným osobnostiam, z oblasti histórie, vedy, umenia, literatúry, kultúry a športu

Čl. 2

Rozsah platnosti

Tento poriadok sa vzťahuje na cintoríny v meste Sečovce na ul. Jarnej, na ul. Kochanovskej
a na cintorín mestskej časti Albinov.

Čl. 3
Zriaďovanie a správa cintorínov
Zriaďovateľom cintorínov je mesto Sečovce. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní
uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane zdravia.
Správu cintorínov zabezpečujú TS mesta Sečovce prostredníctvom správcu sídliaceho
v Dome smútku na cintoríne na ul. Jarnej.
Správa cintorínov je povinná zabezpečiť:
a) na pohrebisku vodu
b) správu a údržbu cintorína – poriadok na cintoríne a v Dome smútku
c) údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku
d) odvoz cintorínskeho odpadu
e) uloženie rakvy so zosnulým v chladiacom boxe
f) sprístupnenie obradnej siene k výkonu rozlúčky od 8,00 do18,00 hod
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g) poskytnúť cintorínske služby súvisiace s pochovaním
h) starostlivosť o chránený hrob a náhrobok na území mesta Sečovce
i) umožniť vykonanie pohrebného obradu aj iným pohrebným službám podľa požiadaviek
obstarávateľa pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby
poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku podľa cenníka schváleného
pre tento prípad.

Čl. 4

vr
h

Pochovávanie

Ná

a.) pochovanie je uloženie ľudských pozostatkov do hrobu alebo do hrobky na pohrebisku,
alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku.
b.) ľudské pozostatky neuložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 96 hodín od
úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
c.) všetky pohreby zosnulých sa budú konať v Dome smútku na mestskom cintoríne na ulici
Jarnej. Pohreby v domoch nebudú povoľované.
d.) pochovávanie na cintoríne na ulici Kochanovskej a v mestskej časti Albinov je obmedzené
len na prípady, ak zosnulý už má na cintoríne hrobové miesto a je podmienené súhlasom MsÚ
v Sečovciach.
e.) pochovanie ľudských pozostatkov mŕtveho, ktorý bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou
chorobou, sa môže vykonať len vo vzduchotesne uzavretej rakve vybavenej nepriepustnou
vložkou. Dokladom o nebezpečnej chorobe je list o prehliadke mŕtveho.
f.) spopolnenie zosnulých sa môže vykonať len v krematóriu
g.) uložiť rakvu do hrobovej jamy môžu aj iné osoby /príbuzní, poľovníci, vojaci, požiarnici
a p. / na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dohľadom prevádzkovateľa.
h.) pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste, sú zamestnanci prevádzkovateľa
povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia
pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom
zasypú zeminou.
i.) pochovávanie sa vykonáva v dňoch pondelok až sobotu

Čl. 5

Obstarávanie pohrebu mestom
Mesto Sečovce zabezpečí pochovanie v prípade, ak do 96 hod. od úmrtia nikto pochovanie
nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia
a k úmrtiu došlo na území mesta. Pochovanie mesto zabezpečí aj v prípade, ak nie je známe
miesto úmrtia, ale v jeho katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky
osoby ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.

Čl. 6
Spôsob ukladania do hrobu
1.) Zosnulí sa ukladajú spravidla len po jednom do každého hrobu, pokiaľ dôležitý
spoločenský záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
2.) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby
3.) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
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ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských pozostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1m.
4.) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev. Rakva uložená do hrobky musí byť
zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyhotovená tak, aby chránila ľudské
ostatky pred hlodavcami.
5.) Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov, musí byť najmenej 160 cm.
Pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm. Prehĺbený hrob musí mať hĺbku min.220 cm.
6.) Urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť
s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovateľa.

Čl. 7

Tlecia doba

Pre cintorín v katastrálnom území mesta Sečovce je tlecia doba stanovená na 10 rokov.

Čl. 8

Exhumácia

Ná

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 na žiadosť obce ak obstarávateľom
pohrebu bola obec.
Žiadosť o exhumácii musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 9

Prenájom hrobového miesta
1.) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, v ktorej prevádzkovateľ
pohrebiska prenechá za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov, alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie
však byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na
pohrebisku dovoľujú, informuje prevádzkovateľ pohrebiska nájomcu na skutočnosť, že
uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a umožní mu obnoviť užívacie právo
uzavretím novej zmluvy a zaplatením príslušného poplatku. Prevádzkovateľ nepredĺži právo
na prenajaté hrobové miesto , ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave, alebo ak nie sú
splnené podmienky podľa prevádzkového poriadku pohrebiska.
2.) Výška poplatku za hrobové miesto, za použitie zariadení a za poskytnutie služieb sa
určuje podľa platného cenníka.
3.) Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu

!

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenie mesta Sečovce
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sečovce
číslo .../2018

vr
h

- dobu
- sa pohrebisko ruší
- nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta
Potom prevádzkovateľ postupuje podľa ustanovení § 22 zák. 131/2010 Z.z.
4.) Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie zmluvy
a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesta zruší, alebo keď
uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.
5.) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
6.) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán hrobov, ich evidenciu
a prehľad voľných hrobových miest.

Čl. 10

Zrušenie pohrebiska

1.) Pohrebisko môže zrušiť len mesto. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby
všetkých ľudských pozostatkov uložených na pohrebisku

Ná

2.) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby zrušiť len
- ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy,
- z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

Čl. 11

Príslušenstvo hrobového miesta

1.) Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky sú majetkom nájomcu, alebo
vlastníka, ktorý ich vybudoval na vlastné náklady.
2.) Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca povinný odstrániť
náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom
termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
3.) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka na vykonanie nápravy.

Čl. 12
Evidencia pohrebiska
Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené
- miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo
-dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo do hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu – ak ide o fyzickú osobu,
obchodné meno, sídlo, IČO nájomcu ak ide o právnickú osobu
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
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- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy
Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
- zrušení pohrebiska
- skutočnosti, či je hrob chránený , chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
mesta podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob
Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ.
Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu mesta.

Čl. 13

Vstup na pohrebisko

Ná

Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v čase: od 7.00 hod - do 20.30 hod.
Výnimku tvorí obdobie od 1.11. do 8.11. príslušného roka počas oktávy sviatku Všetkých
svätých, kedy je pohrebisko otvorené non – stop.
Správa pohrebiska môže prístup na pohrebisko dočasne zakázať v prípade prevádzania
terénnych úprav, exhumácie a za nevhodných poveternostných podmienok, pokiaľ nie je
možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných látok,
osobám na bicykli a pod.
Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách
a to:
a.) pohrebným službám na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobu alebo do
chladiaceho zariadenia
b.) kamenárskym firmám na dopravu materiálu na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
chodníkov a inú úpravu hrobového miesta
c.) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb
d.) vstup s motorovým vozidlom pre právnické a fyzické osoby pri výstavbe hrobky je 20 € .
Mladistvým / deťom / do 12 rokov je povolený vstup na pohrebisko a do obradnej miestnosti
len v doprovode dospelej osoby.
Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku ďalšími pokynmi
prevádzkovateľa.

Čl. 14
Správanie sa na pohrebisku
1.) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:
- 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
- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
- pri styku s pozostalými a účastníkmi rozlúčky vystupovať slušne a ochotne
- mať primerané a slušné oblečenie a upravený vzhľad
- zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania
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- vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi
2.) Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:
- poskytovať služby a práce za úplatu, ktoré neboli prevádzkovateľovi zaplatené
- požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného
zaradenia
3.) Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi správcu pohrebiska.
4.) Správa pohrebiska je oprávnená odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice, vence
a iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a ukladať ich pred vyvezením na
miestach na to určených.
5) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na
to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
6.) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov, sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

Čl. 15

Chránené hroby

Ná

1. Chráneným hrobom na území mesta je:
a) miesto uloženia pozostatkov osobnosti svetového, národného, alebo regionálneho
významu, miesto piety k pamiatke osobnosti.
b) miesto uloženia pozostatkov osoby, alebo osôb v spojení s historickou udalosťou, ktorá má
súvislosť s mestom, alebo regiónom.
c) hrob, ktorého stavba má historickú, umeleckú, architektonickú, alebo technickú hodnotu.
2. Chránený náhrobok na území mesta je:
náhrobok, kríž, kovaný kovový kríž a iné označenie hrobu, oplotenie, alebo iný hrobový
inventár, ktorý má historickú, umeleckú, alebo architektonickú hodnotu a nenachádzajú sa na
hrobe významnej osobnosti. Tieto náhrobky nie je možné likvidovať, len v odôvodnených
prípadoch, pri zrušení hrobu bude náhrobok presunutý do lapidária. Ak je to možné, je
potrebné tieto pamätné náhrobky zachovať na pôvodnom mieste.
3. Ochranou chráneného hrobu sa rozumie:
a) povinnosť správcu cintorína chránené hroby osobitne evidovať a viesť dokumentáciu o
charakteristike osobnosti, udalosti a stavbe hrobu, umiestnení hrobu .,
b) miesto chráneného hrobu neprenajímať ďalším osobám a dbať o to, aby nikto nezasahoval
do stavby chráneného hrobu,
c) hrobové miesto chráneného hrobu (staršie ako 20 rokov) nepodlieha poplatkom za
prenájom hrobového miesta a ostatné služby spojené s prevádzkou a správou cintorínov.
4. Starostlivosť o chránený hrob je povinnosťou správcu cintorínov a pod starostlivosťou o
chránený hrob sa rozumie:
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a) pravidelná úprava vzhľadu chráneného hrobu,
b) zabezpečenie opravy poškodeného hrobu alebo rekonštrukciu stavby chráneného hrobu, v
súlade so stanoviskom ústavu pamiatkovej starostlivosti.
c) Chránený hrob bude opatrený tabuľkou, na ktorej bude nápis Chránený hrob s príslušným
textom.
5. Lapidárium je miesto uloženia pamätných náhrobkov. Ako miesto lapidária Mesto
Sečovce zriaďuje tieto miesta:
a) v sekcii B 4 a 5. Do týchto priestorov budú ukladané náhrobky z kameňa
b) miesto pri novej ceste od domu smútku k tzv. americkým hrobom. Na toto miesto
budú uložené predovšetkým kovové kované kríže.
6. Ak oprávnená osoba do 1 roka od uloženia pomníka, epitafnej dosky a ich príslušenstva si ich
nevyzdvihne, naloží s nimi obec ako s príslušenstvom hrobového miesta podľa § 22 ods. 7, 8 zákona o
pohrebníctve č.131/2010 Z.z. Kované ohradenie v prípade nutnosti odstránenia a z dôvodu

Ná

neefektívnosti opravy, nekompletnosti alebo z iných vážnych dôvodov, mesto ponúkne na
odpredaj spôsobom zverejnenia na úradnej tabuli a web stránke mesta za primeranú cenu.
7. Kategóriu chránený hrob na území mesta Sečovce schvaľuje Mestské zastupiteľstvo pre
hrob spĺňajúci charakteristiku podľa bodu 1 Čl. 15 , na základe odborného zhodnotenia
osobnosti, udalosti alebo stavby hrobu historicko- dokumentačnou komisiou, ktorú podľa
potreby menuje primátor mesta. Zoznam chránených hrobov a chránených náhrobkov je
prílohou tohto VZN a je možné ho dopĺňať.
Čl. 16

Stavby

1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.
Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
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g)

Ná

h)
i)
j)

vr
h

d)
e)
f)

pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 100 – 120 cm so
zreteľom na úroveň okolia hrobu,
predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov,
pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
Vonkajšie rozmery hrobových miest:
detský hrob 60 cm x 100 cm
jedno hrob 120 cm x 245 cm
dvoj hrob 210 cm x 245 cm
tri hrob 310 cm x 245 cm
hrobka 130 cm x 300 cm, 200 cm x 300 cm
urnové miesto 100 cm x 100 cm

3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť,
a odstrániť stavebný materiál.
4. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu správy pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska
časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery, bez súhlasu
správcu cintorína. Porušovanie stanovených rozmerov sa posudzuje ako priestupok.
Čl. 17

Stromy a kry

1. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
písomným súhlasom správy pohrebiska.
2. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia
hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene
vysadenej prevádzkovateľom.
Čl. 18
Lavičky
1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, ktorý
môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
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2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl. 19
Spôsob nakladania s odpadmi

vr
h

Komunálny odpad z hrobových miest /zvyšky z kvetinovej výzdoby, napadané lístie,
pokosená tráva, nádoby od sviečok, poškodené ozdobné predmety/ sa ukladá do zberných
nádob rozmiestnených v priestore areálu pohrebiska. Vývoz odpadu zabezpečujú Technické
služby podľa potreby. Náklady na zber, prepravu, znehodnocovanie a zneškodňovanie
komunálneho odpadu hradí prevádzkovateľ.

Čl. 20

Cenník služieb

Cenník poskytovaných služieb tvorí prílohu tohto VZN a môže byť menený iba so súhlasom
MsZ v Sečovciach.

Čl. 21

Priestupky

Ná

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa podľa zák.. č. 131/2010 Z.z. , zákon o pohrebníctve
dopustí ten, kto:
a.) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámil regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou.
b.) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zar.
sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch.
c.) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a.)
d.) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b.)
e.) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 p. c.)
f.) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d.)
g.) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e.)
napr. ukladá do zberných nádob iný odpad ako je uvedený v Čl. 19.
h.) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov podľa § 24 písm. a.)
i.) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b.)
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a,) a b.) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny
úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
6. Priestupky podľa odseku 1 písm. c.) až i.) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos
z pokút je príjmom rozpočtu obce.
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Čl. 22
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie povinností tohto VZN právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 6.638,- €
podľa § 13 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

vr
h

Čl. 23

Zrušovacie ustanovenia

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach č. 9/2016 zo dňa 22.12.2016.

Čl. 24

Záverečné ustanovenia

Ná

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť vyvesením na úradnej tabuli Mesta
Sečovce a nadobúda účinnosť 15 dní odo dňa vyvesenia.

Prílohy:

Zoznam chránených hrobov a náhrobkov
Cenník poplatkov pohrebných a cintorínskych služieb

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

