VZN č. 14/2021
Prevádzkový poriadok cintorína v obci Slatinské Lazy
Obecné zastupiteľstvo obce Slatinské Lazy ,podľa §6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecnom záväznom nariadení obce Slatinské Lazy.

§ 1 Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecným záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva
prevádzkový poriadok cintorína v obci Slatinské Lazy.

§ 2 Obsah prevádzkového poriadku cintorína
Prevádzkový poriadok cintorína v obci Slatinské Lazy stanovuje práva a povinnosti v
nasledujúcom znení:

Čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
Obec Slatinské Lazy (ďalej len obec) podľa § 4 odst. 1 a 3 písm. f) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve vydáva tento Prevádzkový poriadok cintorína ako záväzný právny
predpis pre prevádzkovanie pohrebnej služby na miestnom cintoríne v záujme
dodržania verejného poriadku, úcty a piety voči zomrelým a návštevníkom cintorína.
(2) Prevádzkovateľom cintorína je obec Slatinské Lazy.
(3) Cintorínsky poriadok je záväzný pre všetkých nájomníkov, návštevníkov, účastníkov
pohrebov, osoby vykonávajúce akékoľvek práce súvisiace s prevádzkou cintorína,
úpravou a údržbou hrobov a pomníkov na cintoríne.
(1)

Čl. 2 PREVÁDZKOVANIE CINTORÍNA
Obec je prevádzkovateľom cintorína a stará sa o vonkajší vzhľad a poriadok cintorína,
údržbu verejnej zelene, čistotu, údržbu múrov a oplotenia, dodávku úžitkovej vody,
odvoz smetí, pozostatkov kvetov a vencov z hrobov.
(2) Obec uzatvára zmluvy o prenájme hrobových miest (hrobov) s obstarávateľmi pohrebu
alebo blízkymi a príbuznými zomrelého
(3) Obec vedie evidenciu, ktorá sa člení na:
1. Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v
hrobovom mieste 1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická
osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
(1)

1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná
zmluva“) a údaje o zmene nájomcu
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu,
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
2b) zrušení pohrebiska,
Obec umožňuje prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorý má osvedčenie o odbornej
spôsobilosti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z., vstup na pohrebisko na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi cintorínskym poriadkom.
(5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný pred začatím prác na kopanie hrobu na
cintoríne požiadať obec o určenie miesta na vykopanie hrobu.
(4)

Čl. 3 UKLADANIE ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, alebo
na uloženie urny.
Hrob je miesto , ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo
pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej
rakve,
Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami bezprostredne vedľa seba.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m; pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2m,
b) Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,5 m,
d) Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m
e) Rozmery:
a. Jednohrob pre jednu dospelú osobu 110 x 245 cm
b. Dvojhrob pre dospelé osoby
210 x 245 cm
c. Hrob pre dieťa do 14 rokov 90 x 200 cm
d. Hrob pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm
e. Pre urnu 135 x 170 cm alebo 110 x 170 cm
Uvedená plocha ohraničuje priestor obrubníka a pomníka hrobu.
Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahuje požiadavka ustanovená v ods. 5 písm. c).

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
(8) 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1m.
(9) Právo vykopať hrob a vykonať pohrebné služby má oprávnená odborne spôsobilá
osoby podľa § 26 zák. č. 131/2010 Z.z., so súhlasom obce.
(7)

Čl. 4 POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA A INÝCH OSÔB
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Cintorín je pietne miesto.
Všetci návštevníci cintorína sú povinní počas smútočných obradov a počas prítomnosti
na cintoríne správať sa s patričným rešpektom, slušne, dodržiavať ticho a verejný
poriadok a tým úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom. Na cintoríne
je zakázané vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá.
Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchod sa nezamyká, návštevníci cintorína sú
povinní zatvárať vstupnú bránu a tým zabrániť vstupu nežiaducich osôb, zvierat a pod.
Počas vykonávania prác a služieb na cintoríne nie je dovolené požívať alkoholické
nápoje, návykové látky, fajčiť a robiť hluk, odkladať odpadky a iné veci mimo
kontajnera, vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá
V celom areáli cintorína je zakázané odnášať a odvádzať vodu mimo cintorína, prinášať
odpadky do kontajnera umiestneného pri cintoríne, alebo akékoľvek iné zneužívanie
verejných služieb, ktoré obec zabezpečuje v súvislosti s prevádzkou cintorína.
Pri zapaľovaní svietidiel (sviečky, kahance a pod. sú návštevníci cintorína povinní
dodržiavať bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. ochrane
pred požiarom v znení neskorších predpisov.

Čl. 5 PRENÁJOM MIESTA NA CINTORÍNE
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Na základe nájmu
hrobového miesta má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť doň
telesné pozostatky mŕtveho alebo urnovú schránku, upraviť jeho povrch a postaviť
pomník. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako
uplynutím tlecej doby, ak tento poriadok neustanovuje inak.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlási prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Obec vyberá nájomné za hrobové miesto jednotlivým nájomcom na dobu 10 rokov
dopredu, na základe nájomnej zmluvy a podľa plánu hrobových miest na cintoríne. Po
uplynutí stanovenej doby možno prenájom obnoviť predĺžením platnosti nájomnej
zmluvy a zaplatením nájomného na ďalšie obdobie 10 rokov.
Právo na miesto sa preukazuje potvrdenkou o zaplatení a záznamom v evidencii podľa
čl. 2 odst. 4

(6)

Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté miesto a po uplynutí tlecej doby sa
podľa okolností buď ponechajú na pôvodnom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom
vyhradenom mieste na cintoríne, alebo sa popol a zotleté pozostatky zmiešajú so
zemou.
Čl. 6 POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA

Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) Dodržiavať ustanovenia cintorínskeho poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) Udržiavať na vlastné náklady prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne
prislúchajúce okolie do 30cm od hranice hrobového 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 hrobové
miesta
d) Písomné oznamovať prevádzkovateľovi cintorína všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) Udržiavať poriadok na cintoríne.
Čl. 7 PRIESTUPKY
Porušenie ustanovení tohto cintorínskeho poriadku je priestupkom podľa § 32 Zák.
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za priestupok môže obec uložiť pokutu do výšky
663€.
Čl. 8 KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolu dodržiavania cintorínskeho poriadku vykonáva poverený pracovník obce.
Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1)

Na tom VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Slatinských Lazoch , dňa 10.12.2020
uznesením č. 06-05/20 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

Zverejnené: 24.11.2020
Zvesené:
10.12.2020
Ing. Darina Hroncová
starostka obce Slatinské Lazy

