Obecné zastupiteľstvo obce OLŠOVANY v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3
písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. a zákona
č.398/2019 o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva pre územie obce Olšovany

Dodatok č.1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3 / 2011,
ktorým sa doplňa

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE OLŠOVANY,
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU

Schválené uznesením č. 2/2020
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Olšovany dňa 15.5.2020.

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 15.5.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Olšovany dňa: 21.5.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.7.2020

DODATOK č.1
K PREVÁDZKOVÉMU PORIADOKU POHREBISKA OBCE
OLŠOVANY
§1
Predmet Dodatku
Doplnenie Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Olšovany a Prevádzkového poriadku
Domu smútku za náklade novelizácie zákona č.398/2019Z.z. pohrebníctve.
Prevádzkový poriadok sa dopĺňa takto:
§2
Prevádzkovateľ pohrebiska
Obec Olšovany (ďalej len obec) je prevádzkovateľom pohrebiska pričom nemá odbornú
spôsobilosť na výkon tejto činnosti. Obec uzatvorila v súlade so zákonom „Zmluvu
o poskytnutí služby“
s firmou :

ktorá je odborne spôsobilá na výkon tejto činnosti (kópia osvedčenia v prílohe č. 2). Táto
firma je výlučne ako dohliadajúci a poradný orgán nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z.z.
a č.398/2019Z.z. o pohrebníctve a zároveň spôsobilou a zodpovednou osobou uvedenou
v Prevádzkovom poriadku pohrebiska.
Táto firma je poverená vykonávaním výkopových prác na pohrebisku, vykonávaním
exhumácií a iných prác potrebných pri zabezpečovaní ukladania ľudských pozostatkov do
hrobov. Na žiadosť pozostalých, tieto práce na pohrebisku môže vykonať aj iná firma, ale
musí predložiť Obci oprávnenie na výkon tejto činností (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie pohrebiska alebo prevádzkovanie pohrebnej služby).
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) zabezpečiť vykopanie a zasypanie hrobu. Zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú
dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa §19, ods. 1, písm. a), c) a d) a
§19 ods. 5 a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby ak nejde o hrobku.
§ 10
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
f) hrobka (panelový hrob - nie je potrebné fotodokumentovať) je uzatvorený priestor
vybudovaný s použitím stavebných
materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou.

g) do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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.
§ 15
Práce na pohrebisku
9. Obec týmto Dodatkom č.1 k VZN č.3/2011 stanovuje ochranné pásmo pohrebiska v
rozsahu 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska.

§ 16
Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:
b) prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu
o spolupráci a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebných služieb podľa zákona
č.131/2010 a č. 398/2019 Z.z. o pohrebníctve.
§ 24
Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
§ 25
Záverečné ustanovenie
.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska dohliada nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z. z.a
č.398/2019 Z.z. o ochrane nefajčiarov, a to tým, že vyvesí príslušnú zákazovú značku
(Zákaz fajčenia) alebo nápis (ZÁKAZ FAJČENIA V CELOM OBJEKTE CINTORÍNA)

V Olšovanoch dňa 15.5.2020

František Marcin
starosta obce

