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NÁVRH !!!

VZN obce Zalaba o prevádzkovom poriadku cintorína.
Obecné zastupiteľstvo v Zalabe na základe ust.§ 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, pre nadobudnutie zák. NR č. 470/ 2005 Z. z. o pohrebníctve,
zák. NR č. 126/ 2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva pre Obec Zalaba toto všeobecne záväzné nariadenie :
§1
Úvodné ustanovenie
Prevádzkový poriadok určujú podmienky, zásady, opatrenia, ktoré treba rešpektovať
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade zo zák. NR SR č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve a zák. NR SR č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve.
Základné údaje o pohrebisku :
Cintorín sa nachádza na par. č. 270/1 o výmere 5553m2 vo vlastníctve obce a par. č. 270/2
o výmere 2283m2 vo vlastníctve cirkvi.
Prevádzkovateľom pohrebiska je obec.

§2
Zásady prevádzky pohrebiska
a) Rozsah služieb
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou zabezpečujú pozostalí.
Pochovávanie zabezpečujú pozostalí.
b) Povinnosti prevádzkovateľa
- prevádzkovateľ pohrebiska v súlade schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska, sprístupniť ho verejnosti
- viesť evidenciu v zmysle predpisu

-

-

-

uzatvárať nájomné zmluvy
umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom
uzavretí rakvy pred pochovaním
zdržiavať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných
obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu
písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo
nájomné zaplatené, o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, súčasne
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
ak zistí, že ľudské zostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté. Tleciu
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok RÚVZ
počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu
zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína
udržiavať zeleň, čistotu a údržbu chodníkov a prístupových ciest
zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu z cintorína
zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domu smútku vrátane chladiaceho
boxu, dekorácie
koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné služby

§3
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta (§24)
-

-

-

nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebných na vedenie
evidencie hrobových miest
právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy
nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať
lavičky a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom
prevádzkovateľa
na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo úpravy existujúcej stavby ( napr.
hrobu, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať
o predchádzajúci súhlas obce

§4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku a zachovaním
dôstojnosti
-

návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta, nesmú robiť hluk
nesmú vykrikovať
odhadzovať a zapaľovať odpad
používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky
nesmú poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň
na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu
a omamných látok

-

odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miesto na to určené
( spevnená plocha v rohu cintorína)
na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad
na pohrebisku je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených
prípadoch výnimku povolí obec
vodiť psov na pohrebisko je zakázané

§5
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovanie
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňat tieto požiadavky :
- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6m a pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške min. 1,2 m
- ľudské zostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby
(10 rokov)
- pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských zostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrstvou bude najmenej 1m
- telá zosnulých musia byť umiestnené do 8 hod. do domu smútku. Do 8.hod sa
nezapočítala doba medzi 22.hod a 0.00hod.
- zosnulý musí byť pochovaný do 96 hod. nie však pred uplynutím 48 hod. od
úmrtia
Ukladanie spopolnených pozostatkov :
- keďže na cintoríne v Zalabe nie je vyhradené miesto k uloženiu urny a takýto
spôsob pochovávania je ojedinelý, urna sa uloží na miesto jedno či dvojhrobu
v poradí ako sa pochováva
- na žiadosť pozostalých urna môže byť pripevnená k náhrobku, ale na zvláštnej
skrinke

§6
Cenník služieb :
Úhrada za užívanie práva k hrobovým miestam :
a) prepožičanie miesta hrobu, urna v zemi, bez ohľadu na vek zomretého na dobu 10
rokov, 1 hrob – 10.- eur
b) obnova nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov, 1 hrob – 10.- eur
c) prepožičanie miesta (kripta) na dobu 10 rokov – 12.- eur
d) obnova nájomnej zmluvy na 10 rokov - 12.- eur
Úhrada služieb za dom smútku :

a) pri používaní chladiaceho boxu, do 96 hod – 6 .- eur
b) na každý deň nad 96 hod, pri odklade pohrebu – 3.- eur/ 1 deň
c) za Dom smútku bez použitia chladiaceho boxu - 2.- eur
Exhumácia :
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské zostatky exhumovať na žiadosť :
- orgánov činných v trestnom konaní
- obstarávateľa pohrebu
Žiadosť musí obsahovať :
- posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú chorobu
- list o prehliadke mŕtveho
- nájomnú zmluvu, kde budú ľudské zostatky uložené
Náhrady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiada.

§7
Režim údržby a čistoty, spôsob nakladania s odpadmi
-

pravidelné kosenie trávnatého porastu, odstraňovanie divoko rastúcich kríkov
zabezpečuje obec
údržbu prístupových ciest, chodníkov, hlavne v zimnom období zabezpečuje
obec
mechanickú očistu a dezinfekciu Domu smútku zabezpečuje obec
odvoz komunálneho odpadu z cintorína (z upravenej skládky) zabezpečuje
obec
§8
Účinnosť

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo zverejnené na pripomienkovanie dňa
25.11..2015 a zvesené dňa ................... bez pripomienok.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa
11.12.2015 uznesením č. ..................... a ruší sa ním VZN zo dňa 28.2.2007.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dna 25.11.2015
a zvesené dna ................ .
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zalaba o udržiavaní všeobecnej čistoty,
verejnom poriadku, ochrane zelene a o chove zvierat na území obce nadobúda účinnosť dňa
1.1.2016.
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zalabe, dňa 11.12.2015, platnosť
nadobúda dňom 12.12.2015 a účinnosť od 1.1.2016.

..........................................................
Bc. Melinda Bögi Pathó
starostka obce

