Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
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Každý vjazd s motorovým vozidlom musíte nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska t.j. Obecnému úradu v Hornom Bare.
Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách a to :
- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu
- na dopravu materálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov
- na dopravu nevládných alebo zdravotne postihnutých osôb.
V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči
motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak
nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
Vstup s motorovým vozidlom do jednotlivých sektorov pohrebiska pomedzi
hrobové miesta je zakázaný.
Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky,
poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.
Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a domový odpad.
Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste,
alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva nájomné právo
nájomcovi na hrobové miesto. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v
riadnom stave, musí byť najmä odburinené, očistené od rôzných nánosov a
pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov.
Všetky práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby možno vykonávať len so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Na osadenie nového pomníka potrebuje nájomca súhlas prevádzkovateľa.
Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi.
Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky
kameňa a ostatných materiálov použitých pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska,
a to na vlastné náklady. Po skončení prác nájomca je povinný zabezpečiť
vyčistenie okolia hrobového miesta. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do
kontajnerov na pohrebisku.
Demontáž, odstaňovanie, odvoz pomníkov musí oprávnená osoba oznámiť
prevádzkovateľovi.
Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku
stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonať iné úpravy.

Temetőlátogatók kötelességei a rendfentartás
és a kellő kegyeletadás érdekében
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mindennemű behajtásra a temető területére motoros járművel engedélyt kell
kérni a helyi hivatalban,
motoros jármű behajtására engedélyt ad a helyi községi hivatal :
- a halottasautó behajtására aki a temetést intézi
- a sírkő és egyéb építési anyag beszállítására ill. elszállítására
- egészségileg károsult személy szállításának esetén
a bérlők és tulajdonosok érdekeit védve a motoros járművek tulajdonosai
felkérésre kötelesek a jármű rakterét megszemlélés érdekében engedélyezni,
a fenntartó kitilthatja a temető területésről azon motoros járművek tulajdonosait,
akik nem tartják be az előírt szabályokat,
motoros járművek behajtása az egyes szektorokba, tehát a sírok közé tilos,
a temetőlátogató köteles a temető területén az odaillő kegyeleti szokásokat
betartani, vagyis nem kiabálhat, nem csap zajt, nem égeti el a szemetet, nem
rongálhatja meg a sírköveket vagy egyéb berendezést és a zöld területet,
a temető területén gyertyát és mécsest csak a síron ill. arra kijelölt helyen lehet
meggyújtani- tűzbiztonsági okok miatt,
az üzemeltetővel köteles bérleti szerződést kötni minden gondozott sírhelyre, ami
által jogos bérlővé szerződik. A bérlő köteles a bérelt sírhelyet gondozni és
rendben tartani ill. olyan síremléket állítatni, amely nem veszélyezteti az
odalátogatók biztonságát,
a temető területén bármely munkára a helyi hivatalban kell engedélyt kérni,
a kőfaragó munkálatokkal megbízott vállalkozó köteles kérésre megfelelő
engedélyt felmutatni, a megrendelő személy pedig köteles a munkálatokat előre
bejelenteni az üzemeltetőnél, tehát a helyi hivatalban,
mindenki aki bárminemű munkálatot végez a temetőben köteles a munka
végeztével a helyszínt az eredeti állapotába visszaállítani, a megmaradt építési
anyagot nem a kijelölt szemétlerakatra rakni, hanem elszállítani a temetőből,
síremlékcserét, síremlékjavítást és a síremlék elszállítását jelenteni kell a helyi
hivatalban,
a bérlő az üzemeltető beleegyezése nélkül a temető területén nem ültethet fát,
bokrot és nem helyezhet el padot. Mindezekhez szükséges a helyi hivatal
beleegyezése.

