NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch v zmysle $ 6, odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s $ 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v
znení neskorších predpisov schvaľuje:
k VZN č. 4/2015

Dodatok č. 4/2021

- Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vydrany.

Článok I.

Za Článok IV. - Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta VZN č. 4/2015 sa vkladá
nový Článok IV.a tohto znenia:
Článok IV.a
Povinnosti nájomcu schránky v kolumbáriu

(1) Právo užívať schránku v kolumbáriu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
(2) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Uzavretím nájomnej zmluvy
prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi schránku v kolumbáriu na uloženie
najviac štyroch urien s popolom. O tom, koho urna s popolom bude v schránke uložená, rozhoduje
výlučne nájomca.
(3) Nájomné za schránku v kolumbáriu sa platí vopred na 10 rokov a je splatné pri podpise
nájomnej zmluvy. Nájomné na ďalšie obdobie je splatné vždy prvého dňa nasledujúceho po
poslednom dni predchádzajúceho obdobia, na ktoré bolo nájomné zaplatené.
(4) Pri úmrtí nájomcu schránky v kolumbáriu nájomná zmluva zaniká. Prednostné právo na
uzavretie novej nájomnej zmluvy má osoba blízka: ak je blízkych osôb viac , tá blízka osoba, ktorá
sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného
roka od úmrtia nájomcu schránky v kolumbáriu.
(5) Na výpoveď nájomnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia Článku V. tohto
prevádzkového poriadku.
(6) Akákoľvek manipulácia s krycou doskou schránky v kolumbáriu je možná len po
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Na základe písomnej žiadosti nájomcu
prenajímateľ v písomnom súhlase určí dôvod manipulácie s krycou doskou, ako aj obsah a formu
nápisu na nej. Nedodržanie tohto ustanovenia bude mať za následok okamžité zrušenie nájomnej
zmluvy. Nájomca bude povinný schránku vypratať a uhradiť škodu vzniknutú znehodnotením
krycej dosky.

(7) Ukladanie vencov, kvetinovej výzdoby a svietidiel v priestoroch kolumbária je možné len
na mieste určenom prevádzkovateľom pohrebiska. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť výzdobu
a svietidlá uložené mimo vyhradený priestor.

(8) Nájomca schránky v kolumbáriu je povinný primerane dodržiavať ustanovenia týkajúce sa

nájomcu hrobového miesta, ako aj ostatné ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

Článok II.
Rušia sa odseky č. 1 a č. 9, Článku VIII, VZN č. 4/2015 — Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Vydrany a nahrádzajú sa novými odsekmi č. 1 a č. 9, ktoré znejú:
(1) Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek, umových miest a do
schránok v kolumbáriu.
(9) Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať
do už existujúcich hrobových miest, urnových miest alebo do schránok v kolumbáriu len po

