Prevádzka cintorína - usmernenie pri pochovávaní

Zmeny, ktoré obec podľa zákona o pohrebníctve pripravila. Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesením č. 87/2016 zo dňa 28.4.2016 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Pušovce.
Tento poriadok je v súlade so zákonom o pohrebníctve. Jedná sa v podstate o to, že obec môže
prevádzkovať pohrebisko iba na základe preukázanej odbornej spôsobilosti určenej na túto činnosť.
Na výkon tejto činnosti Obec Pušovce uzatvorila v súlade so zákonom „Zmluvu o poskytnutí služieb
s firmou: Milan Groško – MGP, Miňovce 40, 090 32 Miňovce, IČO: 46890971, DIČ: 1044655667, č.
živnostenského registra 770 – 5903, ktorá je odborne spôsobila na výkon tejto činnosti. Táto firma je
výlučne ako dohliadajúci a poradný orgán nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
a zároveň spôsobilou a zodpovednou osobou.
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním budú vykonávať zamestnanci pohrebných služieb podľa
výberu pozostalých. V prípade, že si občania zvolia pri pochovávaní iný spôsob, obecný úrad
bezpodmienečne trvá na dodržiavaní Zákona o pohrebníctve č.470/2005 a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ako aj na
dodržiavaní VZN č. 2/2016 . Pri nedodržiavaní týchto zákonných nariadení budú pozostalí v plnej
miere znášať dôsledky, resp. sankcie zo strany kontrolných orgánov.
Vzhľadom k tomu, že pri uskutočňovaní pohrebu dochádza v poslednej dobe k rôznym
nedorozumeniam, odporúčame takýto postup:
neodkladne nahlásiť úmrtie na obecný úrad
pri výbere hrobového miesta postupovať podľa pokynov obce do pripravenej hrobky alebo do trávy
telefonicky kontaktovať Pohrebnú službu podľa výberu pozostalých , ktorá zabezpečí truhlu podľa
výberu, dôstojný prevoz, výkop hrobu, samotné pochovanie, aj všetky pohrebné náležitosti a iné
súvisiace služby s doložením faktúry. /pri vlastnom zabezpečení truhly pohrebné služby nie sú
ochotne pohreb realizovať/
dohodnúť čas pohrebu so správcom farnosti
dohodnúť na obecnom úrade pripadne prenajatie sály a kuchyne na kar
uzatvoriť na obecnom úrade zmluvu o nájme hrobového miesta.

Určite každému z vás záleží na dôstojnej rozlúčke s našimi zosnulými.
Ďalšie pokyny na cintoríne:
Nakoľko sa v poslednom čase na cintoríne neúmerne zvýšilo množstvo nevytriedeného odpadu, obec
pristúpi od 01.07.2016 k separácii aj biologického odpadu a umiestni na cintoríne malé
kompostoviská, do ktorých je treba dávať iba biologicky odpad. Do nádob na triedený odpad je treba
vhadzovať:
Plasty - iba plastové obaly a predmety, t.j., stlačene pet-fľaše, prázdne plastové kahance a iné
plastové nádoby a folie
Sklo - iba sklenené obaly, t.j., prázdne sklenené kahance, fľaše, iné sklenené predmety
VKK - veľkokapacitny kontajner - použité plastové vence, plastové a iné ozdoby z vencov a kytíc,
umelé kytice, iný nebezpečný odpad
Kompostovisko - iba biologicky odpad, suché kvety, čečinové vence zbavené všetkých plastov,
listie, iný biologicky odpad. Iba pri takejto dôslednej separácii bude na našom cintoríne poriadok
a obec nebude musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za odpad od občanov.
Na cintoríne je nová vstupná bránka a uzamykateľná brána, preto je potrebné každý vjazd aut za
účelom dopravy materiálu k výstavbe alebo oprave hrobky/ náhrobného kameňa/ nahlásiť na
obecnom úrade.
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva

