OBEC BREZOVIČKA

V Š E O B E C N E

Z Á V Ä Z N É

N A R I A D E N I E

Č. 3/2013

O obecnom cintoríne v obci Brezovička a prevádzkovom
poriadku

Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 481/1993 Z. z. o obecnom
zriadení a v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 46/85 Zb. o postupe pri úmrtí a o
pohrebníctve v y d á v a pre obec Brezovička toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorínov si vyžadujú, aby cintoríny boli
udržiavané v úctyhodnom stave a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.

Článok II.
Rozsah platnosti
Toto nariadenie sa vzťahuje na cintorín v obci Brezovička.

Článok III.
Správa cintorínov
Cintorín zriaďuje obec Brezovička. Správou cintorínu sa poveruje správca cintorína – osoba schválená
Obecným zastupiteľstvom. Správca je povinný starať sa o vonkajší vzhľad cintorína, hlavne výsadbou
a údržbou zelene, evidovať voľné a prenajaté miesta na cintoríne a zabezpečovať kopanie hrobov.
Správcovstvo vykonáva v spolupráci s obecným úradom.

Článok IV.
Prenajatie miesta pre hrob alebo urnu
1. Na obecnom cintoríne v Brezovička sa miesta pre hrob /alebo urnu/ prenajímajú. Obec
prenájme miesto pre hrob na tleciu dobu 30 rokov a miesto pre urnu na dobu 10 rokov od
prvého uloženia zosnulého.
2. V starších prípadoch sa pri prenájme postupuje schválením tohto VZN Obecným
zastupiteľstvom tak, ako pri nových hroboch.

3. Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je správca cintorína povinný na základe žiadosti
prenajať miesto ešte na ďalšiu dobu. V opačnom prípade musí správca včas upovedomiť
pozostalých, ktorým doteraz bolo miesto pre zosnulého prenajaté.
4. Prenajatím vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát prenajaté
a prechádza na osoby jemu blízke.
5. Nik nemá nárok na prenajatie určitého konkrétneho miesta.
6. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob prenajaté naloží sa s ostatkami, urnami
a náhrobkami obdobne, ako pri zrušení hrobu podľa článku 7 tohto nariadenia.
7. Obnovenie užívacieho práva na miesto pre hrob môže slúžiť iba na pochovanie priameho
príbuzného už pochovanej osoby (manžela, manželky, dieťaťa, rodiča, vnuka). Pochovanie
priameho príbuzného sa však nesmie vykonať skôr, ako uplynie doba 30 rokov od pochovania
osoby.
8. O prenajatí miesta na hrob sa vyhotoví písomná dohoda medzi obcou a objednávateľom . Na
základe tejto dohody má objednávateľ právo:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob alebo hrobku rozmerov schválených správcom
a podľa situačného plánu správcu cintorína
- uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky
- upraviť povrch miesta ( urobiť náhrobok, vysadiť kvety a pod.)
- udržiavať už v skoršej dobe zriadený hrob alebo hrobku
9. Právo na miesto sa preukazuje v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správy
pohrebiská a dokladom o zaplatení poplatku za prenajatie miesta, ale aj iným hodnoverným
dokladom. (zmluvu a pod.) Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu
dobu. Aj pre tento úkon je potrebná písomná dohoda.
10. Výška poplatkov za prepožičanie miesta na pohrebisku a za osobitné služby súvisiace
s pochovávaním a správou cintorína je určená miestnymi cenami platnými v dobe pohrebu,
alebo pri obnovení užívacieho práva na miesto pre hrob.

Článok V.
Starostlivosť o prenajaté miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto na cintoríne v riadnom stave, hlavne je
povinný odstraňovať zvädnuté alebo ináč znehodnotené kvety, vence a iné netrvanlivé
ozdoby.
2. Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve nájomcu,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa to nestane, alebo ak je nebezpečie
z omeškania, urobí správca cintorína potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

Článok VI.
Práce na cintoríne
Výkopy a iné zemné práce, formovanie hrobov, rôzne stavebné práce sa môžu vykonávať len
s písomným súhlasom zriaďovateľa alebo správcu cintorína.

Článok VII.
Zánik práva na prenájom miesta, zrušenie hrobu a
odstránenie náhrobku
1. Po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína povinný prenajať miesto (10 rokov) zaniká
právo na miesto, ak :
a) nie je obnovené užívacie právo – zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím
pôvodnej lehoty
b) cintorín má byť podľa úradného rozhodnutia zrušený, uzatvorený
c) prenajaté miesto alebo hrobka nie sú udržiavané v dobrom stave
2. Správca cintorína je povinný na tabuli oznamov nachádzajúcej sa na obecnom cintoríne
najmenej na dobu 1 roka zverejniť prenajaté hroby a hrobky, ktoré v zmysle článku 7 budú
zrušené, ako aj dôvod zrušenia. Tieto oznamy budú aktualizované vždy k 1.10. bežného roka.
Ak nájomca v uvedenej lehote zjedná nápravu a tým sa pominú dôvody na zánik práva na
prenájom, správca cintorína prenájme nájomcovi miesto na ďalšie obdobie.
3. Ak nájomca po dobu 1 roka od zverejnenia podľa odst.2 tohto článku nezjedná nápravu,
správca ho písomne vyzve, aby do 1 roka odstránil náhrobky, rámy a pod. V prípade, že
pobyt nájomcu nie je známy, správca vyzve nájomcu na tabuli oznamov. Ak nájomca do
uplynutia roka výzve nevyhovie, správca môže odstrániť náhrobky, rámy a pod. a uskladniť
ich na náklady nájomcu. Po uplynutí 1 roku od odstránenia, naloží správca s takýmito
predmetmi, ak sa nájomca o ne neprihlási, ako s vecami opustenými. Obdobne sa pokračuje
aj pokiaľ ide o hrobky.
4. Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté miesto sa buď ponechajú na pôvodnom
mieste, alebo sa uložia do zeme na inom mieste určenom správcom.

Článok VIII.
Vstup na cintoríny a správanie sa na nich
1. Cintoríny sú verejnosti prístupné, deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len
v sprievode dospelej osoby.
2. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Na cintoríne je
zakázané odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk.
3. S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na cintorín vchádzať len, ak zriaďovateľ
alebo správca cintorína na to vydal osobitné povolenie.
4. Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) môžu sa odhadzovať a odkladať len na
vyhradených miestach.

Článok IX.
Poplatky za prenajaté miesto na cintoríne
Poplatok za prenájom hrobového miesta je:
1) Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov podľa typu
a rozmerov hrobu:

Jedno hrobové miesto dospelého - iba kríž, iba tabuľa

5€

Jedno hrobové miesto dospelého – s hrobkou

10,00€

Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou

20,00 €

Dve hrobové miesta vedľa seba – iba kríž, tabuľa

7,50 €

Detský hrob – s hrobkou

8,00 €

Detský hrob - bez hrobky

3,00 €

Urna

7,00 €

2)

Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov podľa typu
a rozmerov hrobu pre osoby, ktoré nemali trvalý pobyt v obci Brezovička:

Jedno hrobové miesto dospelého – bez hrobky

25,00 €

Jedno hrobové miesto dospelého – s hrobkou

35,00 €

Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou

50,00 €

Dve hrobové miesta vedľa seba - dvojhrob bez hrobky

40,00 €

Detský hrob – s hrobkou

13,00 €

Detský hrob - bez hrobky

7,50 €

Urna

18,00 €

3) Cena nájomného je stanovená na obdobie 10-tich rokov, rovnako nezmenená zostáva pri
obnove nájomnej zmluvy.

Článok X.
Sankcie a kontrola ustanovení nariadenia

1. Kontrolovať ustanovenia tohto nariadenia je oprávnený zriaďovateľ a správca cintorína.
2. Pri porušení ustanovení tohto nariadenia môže byť starostom obce udelená pokuta až do
výšky 331,94 €.
3. Pri porušení ustanovení tohto nariadenia sa bude postupovať v zmysle zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a správnom konaní v súčasnom znení podľa § 13 a zákona č.
481/1993 Z.z. o obecnom zriadení.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Správca cintorína je povinný mať zverejnené toto nariadenie na tabuli oznamov
nachádzajúcej sa na cintoríne.
2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí OcZ v Brezovičke dňa 13.12.2013 a nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2014.
3. Schválením nariadenia sa ruší VZN, ktoré bolo schválené na 40. zasadnutí obecného
zastupiteľstva zo dňa 22.10.2010.

V Brezovičke 22.11.2013

Ing. Alena Kudová
starostka obce

Zverejnené pred schválením dňa ..................................................................26.11.2013
Schválené OcZ dňa ..........................................................................................13.12.2013
Zverejnené po schválení dňa ..........................................................................17.12.2013
Zvesené dňa
Účinnosť nadobúda dňa

