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Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch na základe ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) a ust. § 11
ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým schvaľuje
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO
V MESTE GBELY
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno–
technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu
ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom
prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým
ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne
predpisy.
2. Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska nachádzajúceho sa v meste
Gbely na ulici Mirka Nešpora.
3. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na
nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov
pohrebiska.
Článok 2
Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Mesto Gbely prenechalo prevádzku pohrebiska v súlade s § 17 ods. 1 zákona
o pohrebníctve inému prevádzkovateľovi – fyzickej osobe podnikateľovi, ktorého
identifikačné údaje sú:
Obchodné meno:
Anton Valachovič
Miesto podnikania:
Gbely, Naftárska 1026/28
IČO:
37 526 499
DIČ:
10 28 354 734
Číslo živnostenského registra: 206-10796
Článok 3
Zriadenie pohrebiska a služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska
1. Zriadenie a rozšírenie existujúceho pohrebiska upravuje § 15 zákona o pohrebníctve.
2. Na pohrebisku je vybudovaný dom smútku, ktorý je vybavený chladiacim zariadením.
3. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov nie je potrebné stavebné povolenie ani
ohlásenie, určuje ho prevádzkovateľ pohrebiska.
4. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
5. Evidenciu hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona pohrebníctve
zabezpečuje pre prevádzkovateľa pohrebiska Mesto Gbely.
6. Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

Článok 4
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby rozhoduje ten, kto
pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).
2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do
96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky
uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov
uvedených v §8 ods. 4 písm. h) zákona o pohrebníctve. Ak sa vykonala pitva, možno
mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské
pozostatky možno pochovať len za podmienok uvedených v osobitnom právnom
predpise.
3. Pochovávanie je uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola
na vsypovej lúke alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku. Popol sa môže uložiť so
súhlasom Mesta Gbely aj na inom mieste.
4. Na pohrebisku v meste Gbely je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky uložením do hrobu alebo uložením do hrobky.
5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa
požiadavky podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve.
6. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do
uplynutia tlecej doby. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej
tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov
hydrogeologického prieskumu.
7. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
9. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
10. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ostatky sa ukladajú podľa želania zosnulého
vysloveného za jeho života alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu. Urnové schránky
so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno pripevniť k náhrobnému
kameňu (urna musí byť pripevnená a uložená v zvláštnej skrinke), ukladať ich do
existujúcich hrobov alebo hrobiek, alebo do urnovej steny.
11. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami alebo urnu so spopolnenými
ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so
súhlasom nájomcu hrobového miesta.
Článok 5
Exhumácia
1. Ľudské ostatky je možné exhumovať
a) na príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije,
c) na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú
ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 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, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
Článok 6
Tlecia doba
Tlecia doba pre pohrebisko v meste Gbely je 10 rokov.
Článok 7
Plán hrobových miest
Prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom Mesta Gbely prenajíma hrobové miesto podľa
plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku.
Článok 8
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy, pričom nájomná
zmluva nemusí mať písomnú formu. Uzavretím nájomnej zmluvy prenecháva Mesto
Gbely nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon o pohrebníctve neustanoví inak.
3. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac tak tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné
právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Výška ročného nájomného je stanovená vo výške nákladov na prevádzku pohrebiska
v meste Gbely (spotreba vody, elektriny, vývoz TKO, údržba komunikácií a zelene).
Výška ročného nájomného je uvedená v cenníku služieb, ktorý je prílohou č. 1 tohto
prevádzkového poriadku.
5. Nájomné je splatné do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
6. Pri prenajatí hrobového miesta v novovybudovanej časti cintorína a pri prenajatí
urnového miesta v urnovej stene je stanovený jednorazový poplatok za stavebne
pripravený hrob, resp. urnové miesto. Výška poplatku je uvedená v cenníku služieb,
ktorý je prílohou č. 1 tohto prevádzkového poriadku. Jednorazový poplatok za stavebne
pripravený hrob je splatný najneskôr v deň pohrebu.
7. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje potvrdením o zaplatení nájomného
alebo iným hodnoverným dokladom.
8. Príjemcom nájomného a poplatku za stavebne pripravený hrob, resp. urnové miesto je
Mesto Gbely.
Článok 9
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska a Mestu Gbely všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona
o pohrebníctve,
d) udržiavať poriadok na pohrebisku,
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta,
f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných
hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov,
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť
ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska.
Pri zhotovení stavby podľa odseku 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi
predpismi ako i podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ
ide o tvar, rozmery, 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,
 pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm,
d) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm,
e) vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu,
f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov,
g) pri stavbe náhrobkov musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
h) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované,
i) rozmer epitafnej dosky v urnovej stene je 600x600x30 mm.
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť
a odstrániť stavebný materiál.
Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Je zakázané
odnášať z pohrebiska časti náhrobných kameňov, hrobiek alebo iných stavieb na
pohrebísk bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za
potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa
zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
Lavičky na pohrebisku nie je možné umiestňovať.
Článok 10
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti

1. Pohrebisko v meste Gbely je prístupné verejnosti
- v období od 1. marca do 30. septembra
denne od 07:00 h do 21:00 h
- v období od 1. októbra do 28. februára
denne od 08:00 h do 18:00 h
- v deň Pamiatky zosnulých,
predchádzajúcej soboty a nedele
od 08:00 h do 24:00 h
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti
na pohrebisko.

3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo času,
ktorý je stanovený pre verejnosť, je možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska
minimálne jeden deň pred vykonaním týchto prác (najmä kamenárske práce).
4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených hodín bez
osobitného upozornenia prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 11
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,
zachovávať dôstojnosť pohrebiska, zdržiavať sa konania, ktorým by sa narušil pokoj
zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.
Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených
miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok sa vstup do areálu pohrebiska zakazuje.
4. Odpad je možné odkladať len na miestach alebo v nádobách na to určených
prevádzkovateľom pohrebiska.
5. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch
a kolieskových korčuliach.
6. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska a len po určených komunikáciách.
7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie
svetiel obmedziť alebo celkom zakázať.
Článok 12
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
1. Nájomcovia hrobových miest ako i návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len
do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Na pohrebisku sú umiestnené 1.100 litrové kontajnery, ktorých vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby. Návštevníci pohrebiska sú
oprávnení do kontajnerov ukladať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné predmety.
Článok 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;

názov obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
3. Evidenciu hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 zabezpečuje pre
prevádzkovateľa pohrebiska Mesto Gbely.
Článok 14
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko
1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby, pričom rozsah úkonov, ktoré
má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3. Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko
za účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich
podmienok:
- obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom obradov, ktorý
vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na základe oznámení prevádzkovateľov
pohrebných služieb,
- prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť
prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 2 dni pred zamýšľaným obradom, resp.
zamýšľaným vstupom na pohrebisko.
4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené
s jeho vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním
a s tým súvisiacim použitím pohrebiska) v súlade s aktuálnym cenníkom, najneskôr do 2
dní od vstupu na pohrebisko.
Článok 15
Zrušenie pohrebiska
1. Mesto Gbely môže pohrebisko zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku zrušiť 1 len z dôvodov
uvedených v § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve alebo z dôvodu verejného záujmu na
základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy, pričom verejný záujem musí byť
riadne odôvodnený.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje § 23 zákona o pohrebníctve.
Článok 16
Sankcie a priestupky
1. Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku fyzickými osobami je priestupkom
podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou
alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, možno uložiť pokutu do 6 638,– eur
podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi 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 zariadení 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) zákona o pohrebníctve,
d) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm.
c) zákona o pohrebníctve,
e) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska a Mestu Gbely všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona
o pohrebníctve,
f) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve,
g) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona o pohrebníctve,
h) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona o pohrebníctve.
4. Za priestupky podľa odseku 3 tohto článku možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní
pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
5. Priestupky podľa odseku 3 písm. a) a b) tohto článku prejednáva a sankcie za ne ukladá
regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
6. Priestupky podľa odseku 3 písm. c) až h) tohto článku prejednáva a sankcie za ne ukladá
Mesto Gbely. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Mesta Gbely.
Článok 17
Všeobecné ustanovenia
Ďalšie podrobnosti súvisiace s prevádzkou pohrebiska, ktoré neupravuje toto všeobecne
záväzné nariadenie, upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon č. 576/2004 Z.
z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 663 až 684 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Článok 18
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch
dňa 13.6.2016.
2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Gbeloch.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Gbely č. 8/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016.
6. Všeobecne záväzné nariadenie musí byť verejnosti prístupné na mieste obvyklom na
pohrebisku.
V Gbeloch dňa 23.5.2016

Ing. Jozef Hazlinger
primátor

Príloha č.1
Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku mesta Gbely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ročné nájomné za hrobové miesto – jednohrob
ročné nájomné za hrobové miesto - dvojhrob
ročné nájomné za hrobové miesto - trojhrob
ročné nájomné za hrobové miesto - štvorhrob
jednorazový poplatok za stavebne pripravený hrob
jednorazový poplatok za urnové miesto
ročný poplatok za urnové miesto
ročný poplatok za urnu uloženú v zemi

1,00 EUR
2,00 EUR
3,00 EUR
4,00 EUR
83,00 EUR
250,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR

Príloha č. 2
Plán hrobových miest

Legenda:
█ voľný hrob

█ obsadený hrob

█ neexistujúci hrob

