
Prevádzkový poriadok pohrebiska  - cintorína -  v obci  L o p ú c h o v 
 
 

Doplnok č. 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 
       Týmto doplnkom č. 1 k „ Prevádzkovému poriadku pohrebiska „ sa dopĺňajú ustanovenia v  jednotlivých 
článkoch  nasledovne :  
 Čl.  I. 

Rozsah služieb poskytovaných na cintoríne  
 
3.   Poskytovať chladiace zariadenie umiestnené v priestoroch domu smútočnej sieni  k dočasnému  
      umiestneniu zomrelých až do doby konania obradu, podľa cenníka schváleného obcou. 
4.   Poskytovať smútočnú sieň so svojím zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdaniu úcty pred   
      samotným aktom pohrebu, podľa cenníka schváleného obcou.      
5.   Otvárať a zatvárať dom so smútočnou sieňou podľa potreby.   

 
Čl.  II. 

Povinnosti prevádzkovateľa  cintorínov ako i osôb vykonávajúcich činnosti potrebných na 
zabezpečenie prevádzky 

 
10.  Udržiavať priestory smútočnej siene a okolie domu so smútočnou sieňou v náležitom poriadku, za- 
       bezpečiť režim údržby a čistoty, vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia a sociálnych za-    
        riadení. Dezinfekciu vykonávať po ukončení každého obradu vhodným dezinfekčným prípravkom,  
        podľa návodu na jeho použitie ( Savo, Chloramín B, resp. iným vhodným prípravkom na dezinfekciu   
       plôch ). 
11.  Zodpovedá za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia, prevádzky  ozvučenia smútočnej  
       sieni a prevádzky vlastného vodného zdroja . 
 

Čl.  V. 
Povinnosti návštevníkov  pohrebiska 

 
1. Návštevníci  domu smútočnej siene a pohrebiska sú povinní správať sa primerane  k piete miesta. 
2. Zakazuje sa v dome smútočnej siene a na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky mimo smetných nádob, 

vodiť psov, robiť hluk, jazdiť s bicyklami. 
X. 

Cenník poplatkov a služieb 
 
7.    Poplatok za  použitie chladiaceho zariadenia pre občanov je  ........... Eur/deň, ako i za každý započa-  

 tý deň. 
8.    Poplatok za  použitie chladiaceho zariadenia pre občanov iných obcí je ............ Eur/deň, ako i za  

 každý započatý deň. 
9.    Poplatok za  použitie smútočnej siene je ............ Eur/hod. i za každú započatú hodinu 
10.  Poplatok za spotrebu elektrickej energie po dobu používania chladiaceho zariadenia a smútočnej  siene 
 je skutočná spotreba vynásobená mernou jednotkou spotreby.   
 

Záverečné ustanovenie 
 
       Tento doplnok č. 1 je  neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku pohrebiska zo dňa 19.3.2007. 
 
 
 
    V Lopúchove  dňa  23.10.2015                                                                Prevádzkovateľ pohrebiska: 
 
 
    Schválený obecným zastupiteľstvom 23.10.2015 
 



 
 


