Obec Opátka
Opátka 17, 044 65 Košická Belá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevádzkový poriadok cintorína
(1) Cintorín je pietne miesto, vyžaduje si, aby sa na ňom všetci jeho návštevníci počas smútočných
obradov, návštev hrobového miesta správali s rešpektom, dodržiavali ticho a verejný poriadok a tým
úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom.
(2) Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú, od občanov sa žiada, aby
uzatvárali vstupné bránky a tým zabránili vstupu nežiaducich osôb, domácich zvierat, divej zvery a
podobne.
(3) Počas vykonávania prác a služieb na cintoríne nie je dovolené používať alkoholické nápoje,
návykové látky, fajčiť, robiť hluk, odkladať odpadky a iné veci mimo miesta na to určeného, vodiť psov
alebo púšťať iné zvieratá, páliť trávu, lístie či iný odpad.
(4) V celom objekte cintorína je zakázané používať bicykel, korčule, kolobežku, skateboard a motocykel
a jazdiť na nich.
(5) Zakázaný je voľný prechod cez cintorín (krátenie si cesty), vynášanie smetí a domového odpadu do
kontajnera umiestneného na cintoríne alebo akékoľvek zneužívanie verejných služieb, ktoré obec
zabezpečuje v súvislosti so správou cintorína.
(6) Obec je oprávnená odstrániť vence, kytice, ktoré po zvädnutí rušia estetický vzhľad cintorína,
napriek tomu, že je to povinnosťou nájomcu hrobu.
(7) Bez povolenia správcu cintorína úpravy hrobového miesta ako napr. dláždenie, osádzanie lavičiek,
výsadba stromov a kríkov sú zakázané.
(8) Pri zapaľovaní svietidiel (sviečky, kahance) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať bezpečnostné
predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
(9) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta. Hrobové miesto musí
byť pokosené, odburinené, očistené od nánosov.

Osobitné ustanovenia
(1) Za dodržiavanie Cintorínskeho poriadku obce Opátka zodpovedá správca, ktorý zabezpečí aj jeho
vhodné umiestnenie na verejne prístupnom mieste.
(2) Ostatné záležitosti, ktoré absentujú v tomto nariadení sú upravené zákonom č.131 /2010 Z. z. o
pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
(3) Cintorínsky poriadok nerieši prípady iných ľudských pozostatkov, ktoré vyplývajú z § 4zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /predčasne narodených, potrateného ľudského
plodu, neznámeho mŕtveho, pozostatkov cudzinca/, ktoré možno posudzovať a vecne riešiť ad hoc /z
prípadu na prípad/.

