Obec Zvončín, Obecný úrad 919 01 Z v o n č í n

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obce Z v o n č í n č. 1/2007

Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2007 o prevádzkovaní pohrebiska
Obec Zvončín vydáva pre svoj územný obvod toto Všeobecne záväzné nariadenie
o prevádzkovaní pohrebiska v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve v zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce, práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami
a s ľudskými ostatkami počas doby pred pochovaním a pri pochovaní. Určuje tiež podmienky
pri udržiavaní jestvujúcich hrobových miest a podmienky pri výstavbe hrobov a hrobiek
a pohrebiska ako celku.
Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Oprávnenou osobou je ten, kto je oprávnený zriadiť hrob, hrobku alebo urnový
pomník na hrobovom mieste, hrobku alebo urnový pomník na hrobovom mieste na
základe zmluvy o prepožičaní miesta.
2. Prevádzkovateľom sa pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia rozumie Obec
Zvončín.
3. Hrobové miesto je miesto na uloženie rakvy do zeme.
4. Hrobka je miesto na uloženie rakvy, ktoré je vopred vymurované a izolované.
5. Záhlavný pomník je pomník postavený za hlavou zosnulého.
6. Náhrobný pomník je pomník uložený buď na krycej doske, prípadne na hrobovom
mieste.
7. Epitafná doska je doska na urnovom mieste, prípadne na urnovej stene.
Čl. III.
Správa cintorína
1. Vlastníkom pozemku parc.č. 2/1 v k. ú. Zvončín na ktorom je zriadené pohrebisko, je
Rímskokatolícka cirkev farnosť Suchá nad Parnou.
2. Správu pohrebiska zabezpečuje Obec Zvončín.
3. Obec v rámci správy zabezpečuje:
a/ zriaďovanie miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo hrobky /ďalej len
„hrobové miesta“/
b/ výkop hrobových jám, uloženie rakiev s telesnými pozostatkami zomretých do
hrobových miest a zasypanie jamy zemou
c/ osádzanie urnových miest
d/ prepožičanie hrobového miesta oprávnenej osobe za podmienok ustanovených
v tomto VZN.
e/ viesť evidenciu o pochovaní zomretých a uložení spopolnených pozostatkov na
pohrebisku
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Čl. IV.
Pochovávanie
1. O tom, kde má byť telo zosnulej osoby pochované, rozhoduje ten, kto pohreb
objednáva.V sporných prípadoch rozhoduje Obec.
2. Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho je minimálne 160 cm a 210 cm pri
prehĺbenom hrobe na dvojité pochovávanie.Vonkajšie rozmery hrobového miesta na uloženie
tela mŕtveho sú: 100 cm – šírka hrobu x 200 cm – dĺžka hrobu a na uloženie urny
50 cm x 50 cm.
3.Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
4.Mŕtvi sa ukladaju spravidla len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý obecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
5.Správa pohrebiska môže na žiadosť toho, komu je miesto prepožičané povoliť, aby do toho
istého hrobu boli uložené ďalšie telá mŕtvych /príbuzní, príp. blízke osoby/ a to po uplynutí
tlecej doby alebo pri dodržaní hĺbky hrobu.
6. Odstup medzi obrubníkmi susediacich hrobov musí byť 40 cm, vzdialenosť obrubníka od
záklavia pomníkov v susediacom rade musí byť 50 cm.
7.Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci prevádzkovateľa
povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia
pozbierať a uložiť v strede dna hrobovej jamy, ktorú potom zahrabú zeminou.
8. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou minimálne vo výške 120 cm.
9. Úpravu hrobového miesta zabezpečuje oprávnená osoba na vlastné náklady tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad cintorína.
10. Pre pochovanie pozostatkov v urnách sa vyčlení osobitné miesto.
11. Exhumovať mŕtve telá alebo ostatky pred uplynutím tlecej doby sa môže len na podnet
úradnej moci a so súhlasom hygienika. Náklady na exhumáciu hradí jej objednávateľ.
Čl. V.
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu
1. Obec je povinná prepožičať miesto pre hrob na tleciu dobu 10 rokov od prvého
uloženia rakvy s telesnými pozostatkami zomretého. Obec je povinná prepožičať miesto
pre urnu tiež na 10 rokov.
2. Tleciu dobu určuje hygienik. Nesmie byť však kratšia ako 10 rokov.
3. Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je Obec povinná prepožičať miesto ešte na ďalšiu
dobu. V opačnom prípade musí obec včas upovedomiť pozostalých, ktorým bolo doteraz
miesto pre zosnulého prepožičané.
4. O prepožičaní hrobového miesta prevádzkovateľ uzatvorí s oprávnenou osobou zmluvu.
5. Nik nemá nárok na prepožičanie určitého miesta, avšak Obec môže vyhovieť želaniu
toho, kto pohreb , alebo miesto pochovania objednáva. O prepožičaní miesta sa vyhotoví
písomná dohoda medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. Na základe tejto dohody má
objednávateľ právo:
a /zriadiť na prepožičanom mieste hrob
b/ uložiť do zeme zosnulého, alebo spopolnené pozostatky
c/ upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvety/
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Čl. VI.
Práce na cintoríne
1. Oprávnená osoba je povinná udržiavať hrobové miesta v riadnom stave. Hrobové
miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov
a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité
hroby.
2. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú
poskytovatelia služieb na cintoríne na základe objednávky oprávnenej osoby alebo si
tieto stavby vykonáva oprávnená osoba sama.
3. Každú stavbu obrubníkov, odstraňovanie a demontáž pomníkov je oprávnená osoba
povinná ohlásiť na obecnom úrade.
4. Náklady na odvoz kameňa znáša každá oprávnená osoba sama.
5. Do veľkokapacitného kontajnera a odpadových košov nie je prípustné ukladať
stavebné odpady. Tieto vyvezie stavebník na povolenú skládku na vlastné náklady.
6. Oprávnená osoba nesmie na pohrebisku vysádzať bez povolenia prevádzkovateľa
stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
Čl. VII.
Zánik hrobového miesta, zrušenie práva na hrobové miesto, odstránenie pomníka
1.Právo na prepožičanie hrobového miesta zanikne, ak:
a/ napriek oznámeniu a písomným výzvam prevádzkovateľa oprávnená osoba nepožiada
o predĺženie doby prepožičania hrobového miesta a nezaplatí za toto predĺženie
b/ hrobové miesto je preukázateľne neudržiavané a ak oprávnená osoba toto miesto
neuvedie ani po výzve prevádzkovateľa do stavu zodpovedajúcemu cintrorínskemu poriadku
2. Prevádzkovateľ upozorní oprávnenú osobu na skutočnosť podľa odseku 1.:
a/ vyvesením oznámenia na cintoríne na mieste na to určenom po dobu 12 mesiacov
b/ listom a to dvakrát v polročných intervaloch, ak oprávnená osoba neprejaví záujem
o predĺženie doby prepožičania hrobového mies
3.Prevádzkovateľ po upozornení podľa ods. 1 a 2 užívacie právo na hrobové miesto zruší po
uplynutí 2 rokov od zániku tohto práva.
4. Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto podľa ods. 1, 2 a 3 prevádzkovateľ
a/ zabezpečí dokumentáciu o stave miesta a napíše záznam o stave príslušenstva tohto
miesta. Túto dokumentáciu je prevádzkovateľ povinný uchovávať po dobu existencie
pohrebiska
b/ odstráni pomník, dosku vrátane príslušenstva a uloží ich ako veci opustené
c/ hrobové miesta významných osobností prejdú do trvalej staroslivosti obce
5.Prevod užívacieho práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonávať
oprávnená osoba v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní
overeným podpisom, ktorú predloží oprávnená osoba prevádzkovateľovi.
6. Na základe dohody vydá prevádzkovateľ novej oprávnenej osobe potvrdenie o prepožičaní
hrobového miesta na zaplatenú dobu prepožičania.
7. Ak dôjde k zániku užívacieho práva k hrobovému miestu je oprávnená osoba povinná
odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník, obrubník a krycie dosky na vlastné náklady
nejneskôr do 6 týždňov po zániku užívacieho práva.
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8.Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne je
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka na vykonanie nápravy. Ak vlastník v tomto prípade
nevykoná nápravu v termíne určenom prevádzkovateľom, prevádzkovateľ zabezpečí do
evidencie dokumentáciu o situácii hrobového miesta, vykoná nápravu sám a náklady na
vykonanie nápravy bude uplatňovať u vlastníka.
Čl. VIII.
Evidencia
1. O uložení rakiev s telesnými pozostatkami zomretých a uložení urien so spopolnenými
pozostatkami zomretých vedie prevádzkovateľ evidenciu v hrobovej knihe.
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku s týmito
údajmi:
a/ meno a priezvisko zomretého
b/ dátum narodenia
c/ rodné číslo
d/ dátum pochovania
e/ umiestnenie hrobového miesta
f/ meno, prezvisko a adresa oprávnenej osoby a vlastníka príslušenstva hrobového miesta
g/ dátum zaplatenia za prepožičané miesto a doba prepožičania
3. Evidencia hrobových miest pohrebiska má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ.
4. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu.
Čl. IX.
Vstup na pohrebisko
1. Vstup na pohrebisko je bez časového obmedzenia.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne pohrebisko alebo jeho časť, uzavrieť v čase
vykonávania terénných prác a v čase vykonávania exhumácie.
3. Vodiť psov na cintorín je zakázané.
4. Vstup s motorovými vozidlami je povolený len po vyhradených komunikáciách a to:
a/ na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami do domu smútku
b/ na dopravu materiálu potrebného na budovanie, rekonštrukciu a odstránenie pomníkov
c/ na vývoz odpadu z pohrebiska
Čl. X.
Správanie sa na cintoríne
1. Prevádzkovateľ a jeho pracovníci sú povinní najmä:
a/ zachovávať pietu k zomretým a pozostalým
b/ byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať v primeranom oblečení
c/ nepožadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho
pracovného zaradenia
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom, zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické
nápoje a omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň.
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3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo
iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred vyvezením na
miesta na to určených.
4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a smeťový odpad.
5. Na cintoríne možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
Čl. XI.
Cenník za prepožičané miesto a úhradu pohrebu
1. Za prepožičané miesta na pohrebisku na dobu 10 rokov sa stanovujú tieto ceny:
a/ jednohrob – 200,- Sk
b/ dvojhrob – 400,- Sk
c/ detský hrob do veku 14 rokov – 100,- Sk
d/ za uloženie urny – 100,- Sk
2. Sumy za úhradu služieb poskytovaných pri pohrebe:
a/ nájom za použitie domu smútku – 150,- Sk
b/ nájom za použitie chladiaceho zariadenia – 50,- Sk / 1 deň

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a možno zaň uložiť pokutu
v blokovom a správnom konaní 1000,- Sk.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je možné postihnúť pokutou do 200 000,- Sk.
3. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1999
o Obecnom cintoríne a Poriadku pre pohrebisko, ktoré bolo schválené obecným
zastupiteľstvom 15. 12. 1999 v znení neskorších zmien.

Vyvesené na úradnej tabuli:14.3.2007
Zvesené z úradnej tabule:30.3.2007
Schválené obecným zastupiteľstvom:13.3.2007
Účinnosť nadobúda:13.3.2007

Mgr. Michaela Strakošová
starostka obce
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