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č.3/96
CINTORÍNSKY PORIADOK
Obecné zastupiteľstvo v Bartošovej Lehôtke v súlade s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 46/1985 Zb. a v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva
pre územný obvod Obec Bartošová Lehôtka

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
1) Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk určených k pietnemu
pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich pozostatkov, spôsobom
zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané
v takom stave, ako to zodpovedá ušlachtilým vzťahom, ale aby sa pri ich používaní
dodržiavali zdravotné a iné predpisy.
2) Pohrebisko (cintorín, urnový háj) so súhlasom okresného hygienika zriaďuje obecný
úrad.
§2
Správa cintorína
1) Správu miestneho cintorína vykonáva Obecný úrad v Bartošovej Lehôtke.
2) Správcu cintorína menuje starosta obce.
3) Povinnosťou správcu cintorína je:
a) Viesť evidenciu prepožičaných pohrebných miest po dobu ich trvania.
b) Vytýčiť nové pohrebné miesto a dohliadnúť na správny výkop a upratanie pohrebného
miesta.
c) Starať sa o čistotu, hygienu a technické zariadenie domu smútku, o udržiavanie
verejnej zelene, údržbu prístupovej a vnútornej komunikácie a poriadok v priestore
cintorína.
d) Dbať na to, aby neboli narušené pietne miesta.

4)Správca cintorína má nárok na odmenu za vykonanú prácu, ktorú polročne stanovuje
starosta obce na základe záznamu o vykonaných prácach správcom cintirína.
§3
Rozdelenie cintorína
1) Areál domu smútku.
2) Pohrebisko.
3) Urnový háj

§4
Spôsob ukladania do hrobu
1) Pokiaľ okresný hygienik nepovolí uloženie mimo pohrebiska, musia byť telá
zosnulých uložené na pohrebisku.
2) Na pohrebisku cintorína v Bartošovej Lehôtke sa môžu pochovať telá zosnulých len so
súhlasom Obecného úradu Bartošová Lehôtka v súlade s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 46/1985 Zb. .
3) V urnovom háji sa ukladajú urny so spopolnenými telami len so súhlasom Obecného
úradu v Bartošovej Lehôtke.
4) Mrtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
5) Urna so spopolneným telom sa na žiadosť pozostalých môže uložiť na pohrebisku do
hrobu rodinného príslušníka zomrelého.
6) Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob
prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mrtvi príbuzní,
prípadne aj iné blízke osoby, a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby
tak možno urobiť len so súhlasom okresného hygienika.
§5
Tlecia doba
Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu minimálne 20 rokov ( tlecia doba).
Táto tlecia doba bola určená okresným hygienikom v súlade s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 46/1985 Zb.
§6
Exhumácia
1) Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho ( ostatky ) vyňať zo zeme
exhumovať) z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno vykonať
len za prítomnosti zástupcov správy cintorína.
2) Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať len výnimočne z osobitne
závažných dôvodov so súhlasom okresného hygienika, a to len vtedy, ak je tiež
preukázané, že sa na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
§7
Zrušenie pohrebiska
1) Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému
záujmu, obecný úrad zakáže pochovávanie na ňom alebo pohebisko zruší.
2) Po zrušení pohrebiska sa ostatky a urny uložené v zemy ponechajú na mieste po dobu
dvadsiatich rokov od posledného pohrebu a urny uložené v kolubáriách alebo
náhrobkoch sa vyberú a popol sa na vyhradenom mieste zmieša so zemou, ak
užívatelia prepožičaných miest neumiestnia v lehote 6 týždňov ostatky na inom
pohrebisku.
3) Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré vlastníci neodstránia v určenej lehote (
6 týždňov) odstráni na svoj náklad právnická alebo fyzická osoba, v záujme ktorej sa
pohrebisko zrušuje.

4) Rozhodnutie o zrušení pohrebiska sa zverejní výveskou na pohrebisku, vyhlásením
v miestnom rozhlase, a to najmenej 1 rok predo dňom, ktorým sa pohrebisko ruší.
Pritom sa uživatelia miest upozornia, ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom hrobu
v prípade, že sa o ne sami v lehote 6 týždňov odo dňa zrušenia pohrebiska nepostarajú.
5) Ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iný cintorín možno zrušiť cintorín
aj pred uplynutím tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Spolu s ostatkami
treba predniesť aj príslušenstvo hrobu. Náklady spojené s predčasným zrušením
cintorína znáša právnická alebo fyzická osoba, v záujme ktorej bol cintorín zrušený.
§8
Prenájom miesta pre hrob
1) Správca cintorína je povinný prenajať miesto pre hrob na dobu 20 rokov.
2) Nikto nemá nárok na prenájom určitého miesta. Správca cintorína v oddôvodnených
prípadoch môže vyhovieť želaniu občana.
3) Prenajatím miesta sa podľa obsahu dohody medzi správcom cintorína
a objednávateľom v medziach stanovených týmto poriadkom, nadobúda právo zriadiť
na tomto mieste hrob, uložiť do zeme telo zomrelého, upraviť povrch hrobu.
Prenajatím miesta nevzniká však objednávateľovi neobmedzené právo na toto miesto.
4) Právo na miesto môže prepísať len správca cintorína a to na návrh oprávneného
a v prípade jeho smrti, jeho dedič. Dojednaním oprávneného s treťou osobou o
prevode práva na miesto nie je správca cintorína viazaný.
5) Právo na miesto sa preukazuje potvrdením o zaplatení poplatku za prenajatie miesta.
Po 20-tich rokoch je nutné požiadať o predĺženie práva na miesto.
§9
Stavby na pohrebisku
1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo na úpravu už jestvujúcej
stavby (hrob, rám, pomník) je potrebný predchádzajúci súhlas správcu cintorína.
2) Pri realizácii stavby, alebo pri jej úprave je potrebné s podriadiť pokynom správcu
cintorína najmä
a) rozmery hrobového miesta: šírka = 110 cm, dĺžka = 250 cm, hĺbka = 160 cm,
b) medzi jednotlivými hrobmi musia byť uličky min. 40 cm,
c) vrstva zeminy na pokrytie rakve min. 140 cm,
d) predná a zadná hrana rámu musí byť v priamke s hranami susedných hrobov.
3) Po ukončení stavby prác je stavenbík povinný na svoj náklad vyčistiť okolie
a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
4) Nie je prípustné bez súhlasu správcu cintorína odpredávať vybudované stavby.
§10
Okrasne kry a kvety
1) Výsadbu a udržiavanie okrasných drevín a kvetov sa stará správca cintorína. Výsadba
kvetov sa povoľuje na prenajatých hroboch, ktoré po uhynutí opatrovateľ hrobu
odstráni.
2) Odpadky, suché kytice a vence sa odkladajú len do kontajnera určeného na tento účel.

§11
Práce súvisiace s hrobom
1) Výkopy a zemné práce na hroboch môžu vykonávať len osoby, ktoré boli správcom
cintorína na to poučené.
2) Na prenajatých miestach môžu oprávnení vykonávať sami, alebo blízke osoby,
prípadne právnická osoba nimi objednaná, udržiavanie a skrášlovanie prenajatého
miesta a okolia.
§12
Zánik práva na miesto
1) Zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína
povinný prenajať miesto zanikne, ak:
a) pomery na cintoríne ( najmä nedostatok miesta) znemožňuje prenajatie miesta
na dlhšiu dobu,
b) nie je predĺžená doba na prenajaté miesto,
c) cintorín alebo jeho časť, má byť s úradného rozhodnutia zrušený , alebo inak
zrušený,
2) Správca cintorína pred uplynutím doby prenajatia miesta, upozorní prenajímateľa, že
končí doba prenajatia miesta.
3) Do 6 týždňov prenajímateľ a miesta pre hrob musí požiadať správcu cintorína
o predĺženie zmluvy o prenajatí miesta na hrob.
4) Keď zanikne právo na miesto, vyzve správca cintorína písomne oprávneného, ( ak nie
je známa adresa, tak na vývesnej tabuli), aby do 6 týždňov odstránil náhrobok. Ak sa
tak v stanovenej lehote nestane, odstráni a uskladní ich správca cintorína na náklady
a zabezbečie oprávneného. Po uplynutí 1 roka od zániku práva, naloží s takýmito
predmetmi, ak sa vlatník o ne neprihlási, ako s vecami nikomu nepatriacimi.
5) Hroby, o ktorých Obecné zastupiteľstvo rozhodne, že majú kultúrnu hodnotu , alebo
význam, nesmú byť zrušené ani po uplynutí doby na ktorú bolo miesto dojednané.
§13
Prístup na cintorín
1) Cintorín je prístupný verejnosti neobmedzene.
2) S motorovými vozidlami ( konskými poťahmi) možno na cintorín vchádzať len so
súhlasom správcu cintorína.
3) Klúče od brány a domu smútku sú uložené na obecnom úrade.

Druhá časť
§14
Cintorínske poplatky
1) Cintorínske poplatky sú stanovené na základe ekonomickej analýzy nákladov na
správu cintorína bez zisku a DPH.
2) Za prepožičanie:
a) obradnej siene k pietnemu aktu

100,- Sk

b) chladiarenského zariadenia do 96 hod.
40,- Sk
nad 96 hod. za každý i započatý deň
20,- Sk
c) miesta pre hrob na dobu 20 rokov
200,- Sk
d) miesta pre urnu v urnovom háji na dobu 10 rokov
100,- Sk
e) miesto pre dvojhrob na dobu 20 rokov 2x200,400,- Sk
3) Za obnovu ( predĺženie) užívacieho práva na miesto
pre hrob a urnu na dobu 10 rokov
100,- Sk
4) Za reprodukovaný hudobný doprovod počas piestneho aktu 20,- Sk
5) Poplatky sa platia obecnému úradu poštovou poukážkou alebo v hotovosti do 3 dní
po pohreba
Tretia časť
§15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Osoby zdržiavejúce sa v areáli cintorína sú povinné dodržiavať požiarnobezpečnostné
opatrenia a predpisy.
2) V cintoríne je zakázané robiť hluk, vodiť psov a pod.
3) Toto VZN bolo Obecným zastupiteľstvom schálené ustanovením č. 14/96 zo dňa 19.
7. 1996.
4) Toto VZN nadobúda činnosť dňom 12. 8. 1996.
Toto VZN o cintorínskom poriadku bolo vyvesené na úradnej tabuly dňa 23. 7. 1996.

