Všeobecné nariadenia Obce Hozelec
č. 3/2009
Cintorínsky poriadok
( súčasť VZN č. 32/2007)
Obec na základe zákona č. 470/2005 Zb. o pohrebníctve vydáva pre svoj územný obvod toto
všeobecné záväzné nariadenie.
CM
Základné ustanovenie
1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov alebo popola, Je to
spoločný názov pre cintorín. Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území
alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Môže ho zriadiť sama alebo
prostredníctvom iného prevádzkovateľa.
2. Na zriadenie pohrebiska treba súhlas RÚVZ, ktorý schváli aj zásobovanie vodou, kapacitu
zariadení pre osobnú hygienu a likvidáciu odpadkov.
3. Poriadok pre pohrebiská sa vzťahuje na všetky pohrebiská v územnom obvode obce Hozelec.
4. Správu pohrebiska vykonáva obec Hozelec, ktorá zabezpečuje požiadavky občanov a svojou
činnosťou zvyšuje úroveň pohrebných služieb.
5. Správa pohrebiska vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska ako aj evidenciu o
prideľovaní hrobových miest, stará sa o vzhľad pohrebísk, vykonáva dozor a povoľuje stavebné
práce na pohrebiskách. Ďalej čistí chodníky, zabezpečuje vývoz odpadkov a zásobovanie vodou.
6. Správa pohrebiska podľa potreby rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje
miesta pre hroby, hrobky, urny.
7. Vojenské hroby správa pohrebiska naďalej eviduje a udržiava v poznateľnom stave v súlade so
zákonom č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
Cl. 2
Pochovávacie obvody
1. Uloženie tela mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na pohrebisku, v územnom obvode
ktorého osoba zomrela, pred úmrtím žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z
dopravného prostriedku.
Cl. 3
Tlecia doba
1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať 15 rokov.
Cl. 4
Spôsob ukladania tela mŕtveho do hrobu
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

2. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m

Cl. 5
Pochovávanie
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované do 96 hodín ak neboli v chladiacom zariadení, nie
však pred 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva možno pochovať ihneď. Ak boli uložené v
chladiacom zariadení, musia byť pochované do 14 dní od úmrtia.
2. Ľudské pozostatky sa uložia do zeme alebo spopolnia, ak dôležitý všeobecný záujem
nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas okresný hygienik
3- Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky;
a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m a pre dieťa
mladšie ako
10 rokov najmenej 1,2 m.
b/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou pozemnej vody
c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobami musia byť najmenej 0,3 m
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m.
4. Ak sú plnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktoré si zosnulý zvolil treba podľa
možnosti jeho želaniu vyhovieť. Ak zosnulý neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb
obstaráva. Tieto ustanovenia neplatia, ak dôležitý záujem vyžaduje iný druh pohrebu.
5. Práce vykonávané s pochovávaním vykonáva oprávnená pohrebná služba podľa objednávky
pozostalých.

Cl. e

Uloženie popola tela mŕtveho
1. Prijať popol z tela mŕtveho na uloženie je povinná správa každého urnového pohrebiska.
Správa cintorína má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je urnové
pohrebisko, alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému príslušníkovi
rodiny.
2. Popol sa ukladá na pohrebisko podľa želania zosnulého alebo obstarávateľa pohrebu v urne;
voľným zmiešaním so zemou.
3. O vykonanom voľnom zmiešaní so zemou vedie správa pohrebiska evidenciu. V nej sa uvádza
meno a priezvisko zosnulého, jeho posledné bydlisko, deň narodenia, úmrtia, deň a miesto
spopolnenia a spôsob uloženia popola.
4. Úrad príslušný podľa miesta pohrebiska, kde sa má popol uložiť môže z dôvodov hodných
osobitného zreteľa povoliť, aby sa podľa želania zosnulého alebo obstarávateľa pohrebu uložil
popol na miesto, ktoré si oni zvolili. O uložení popola mimo pohrebiska vedie príslušný úrad
osobitnú evidenciu.
ČI. 7
Exhumácia tela mŕtveho alebo ostatkov
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť orgánov činných v
trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávate!' pohrebu už nežije
alebo ak obstarávateľom bola obec.
2. Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
list o prehliadke mŕtveho, štatistické hlásenie o úmrtí a nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska.

Cl. 8
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové mies to na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára
na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je ich viac,
ten ktorý sa prihlási ako prvý.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ked:
je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom
alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný písomne informovať nájomcu.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových
miest.
Cl. 9
Rozmery hrobových miest
1. Pre hrob alebo hrobku môže byť prepožičané miesto týchto rozmerov:
pre hrob / hrobku /dospelého
110 * 245 cm
pre dvojhrob / hrobku / dospelých
210 * 245 cm
pre hrob dieťaťa do 6 rokov
80 * 140 cm
pre hrob dieťaťa do 14 rokov
90 * 200 cm
Táto plošná výmera obsahuje i plochu na vybudovanie obrubníka alebo hrobky.
2. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto s rozmermi 100 * 100 cm.
3. Na každé prepožičané miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice. Porušovanie týchto
hraníc sa posudzuje ako priestupok.
Cl. 10
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto na pohrebisku v riadnom stave.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa
oprávneného, alebo ak je nebezpečie z omeškania, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na
náklady oprávneného.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence, iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov odstrániť.
4. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o udržiavaní hrobového miesta
za úplatu / pravidelná úprava, polievanie, výsadba kvetov a iné /.
5. Nájomca môže na prenajatom mieste robiť d'alšie úpravy / výsadbu kríkov, stromov,
umiestňovanie lavičiek a iné / len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Cl. 11

Stavby na pohrebisku
1.

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /
hrobu, hrobky, rámu / treba predchádzajúci súhlas správy pohrebiska. Tým nie je
nahradený súhlas staveb. úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami prevádzkovateľa
pohrebiska pokiaľ ide o rozmery a osadenie hrabového rámu.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby. Bez písomného súhlasu nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú
výzdobu, kvety a iné.
ČI. 12
Zánik práva užívania hrobového miesta, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a/závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu
dobu / najmä nedostatok miesta /,
b/ sa pohrebisko ruší
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď
doručiť najmenej tri mesiace predo dňom a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť b/ keď uplynie
lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal zmluvu pre nezaplatenie nájomného a nájomca je
známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Pričom
prevádzkovateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu: ak
ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá
na dražbe.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu pre nezaplatenie nájomného a adresa
nájomcu nie je známa, uverejní výpoveď zmluvy a mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná
lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Po túto dobu je
príslušenstvo ponechané na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa
môžu nájomca prihlásiť: po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na
dražbe.
5. Hroby, hrobky a urny, o ktorých sa rozhodlo, že majú kultúrnu hodnotu alebo historický
význam, sa nemôžu zrušiť.
6. Ostatky po zániku práva na prenajaté miesto sa ponechajú na pôvodnom mieste, uložia sa do
zeme na inom vyhradenom mieste,alebo sa popol zmieša so zemou.
Cl. 13
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období od 1.mája do 30. septembra denne od
8.00hod.do 20.00 hod., v období od 1. októbra do 30. apríla denne od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
3. Každý návštevník pohrebiska je povinný opustiť ho pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia.
ČI. 14
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec, po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality
podzemnej vody, alebo z dôvodu verejného záujmu, môže pochovávanie zakázať príslušný

orgán štátnej správy.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a
preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na
inom pohrebisku.
4. Ak bolo pohrebisko zrušené, musí sa vykonať, ak ide o rozptylovú lúku, skrývka a
premiestnenie porastu a zeminy do hĺbky 10 cm: ak ide o vsypovú lúku, skrývka a premiestnenie
trávnatého porastu a zeminy sa musí vykonať do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia
popola.
ČI. 15
Cenník za prenajatie miest
Za prenajatie miest na pohrebisku sa stanovujú tieto ceny:
1. Prenajatie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo / bez ohľadu na
vek zomrelého / na dobu 1 rok: jednohrob 1,32 € / 4 0 , - S k dvojhrob 2,65 € / 8 0 , - Sk trojhrob
3,98 €/120,-Sk. Poplatok je možné uhradiť aj na dobu päť rokov dopredu.
2. Ak pochovávaná osoba nebola obyvateľom obce Hozelec sú poplatky trojnásobné.
Cl. 16
Záverečné ustanovenia
1. Porušovanie tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona, trestá sa podľa
zákona SNR č.369/1990 Zb. o zabezpečovaní poriadku v obci v znení neskorších predpisov.
2. Správa pohrebiska vyvesí tento poriadok na verejností prístupnom mieste pohrebiska.
3. Tento poriadok ruší platnosť VZN č. 31/2006 cintorínskeho poriadku. Nadobúda účinnosť od
31.12.2008.

Ing. Štefan Rakoci
starosta obce

Z dôvodu zavedenia meny euro v Slovenskej republike od 1.1.2009 boli sumy v tomto VZN
prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk. Ostatné články VZN č. 32/2007 ostávajú v platnosti
tak, ako boli schválené Obecným zastupiteľstvom Hozelec 6.12.2007. Toto VZN je neoddeliteľnou
súčasťou VZN č. 32/2007.

Ing. Štefan Rakoci
starosta obce

