Všeobecné záväzné nariadenie obce Brodzany č.5/2008
ktorým sa určuje cintorínsky poriadok obce Brodzany
________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce Brodzany v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon
o obecnom zriadení “ ) s použitím ust. § 11 ods. 4 písm. g ) zákona o obecnom zriadení
a v súlade so zákonom č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona 455/19991
Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
Čl. 1
Úvodne ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení 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 ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa
pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebisko obecného cintorína v Brodzanoch.
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Čl. 3
Správa pohrebiska a Domu smútku
Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom príslušného orgánu.
Správu pohrebiska vykonáva obec Brodzany (ďalej len správa pohrebiska), ktorá
zabezpečuje komplexné požiadavky obyvateľstva na pohrebné služby. Správca pohrebiska
je povinný starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska hlavne výsadbou, údržbou a polievaním
zelene, úpravou ciest, zabezpečovaním čistoty celého komplexu a udržiavaním zariadení
nachádzajúcich sa v komplexe pohrebiska.
Dom smútku a cintorín spravuje Obecný úrad Brodzany.
Správca domu smútku a cintorína je povinný
a) starať sa o poriadok v dome smútku a cintoríne,
b) otvárať a zatvárať dom smútku na cintoríne,
c) zodpovedá za funkčnosť chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia,
ozvučenia, bežnú údržbu budovy a areálu cintorína,
d) určuje miesta hrobov v súlade s ďalšími usmerneniami tohto nariadenia,
e) upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov tých hrobov, ktoré narušujú
dôstojnosť cintorína

5. Správu a údržbu prístupovej komunikácie k cintorínu a údržbu chodníkov v areáli
cintorína zabezpečuje obecný úrad. Správa a údržba cintorína spočíva v letnom období zo
zametania komunikačných priestorov a v zimnom období z ich čistenia od snehu
a posypania najmä v čase konania smútočných obradov.

Čl. 4
1

Pochovávanie
1. Pochovanie sa vykonáva na pohrebisku – obecnom cintoríne. O tom na ktorom mieste
v pohrebisku majú byť pochované ľudské pozostatky, rozhoduje správca domu smútku
a cintorína podľa čl. 3 bodu 4 písm. e) tohto VZN. Platí však zásada, že mŕtve ľudské telo
má byť pochované na pohrebisku obce toho katastrálneho územia v ktorom má osoba
pred úmrtím trvalý pobyt.
2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušnej obce, na ktorej
sa pohrebisko nachádza.
3. Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku. Telo osoby zomretej mimo
zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku najneskôr do 8 hodín
po obhliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné
uloženie mŕtvych v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa
nepočíta čas medzi 22. a 6. hodinou. Prevoz ľudských pozostatkov zabezpečí
obstarávateľ pohrebu.
4. Ľudské pozostatky sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však ak ide o súdnu
pitvu, možno mŕtveho pochovať iba so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa.
5. Pochováva sa
a) ukladaním ľudských pozostatkov do hrobu, alebo do hrobky na pohrebisku so
súhlasom správcu domu smútku a cintorína,
b) uložením urny spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (
ďalej len „ popol“) na pohrebisku po spopolnení v krematóriu,
c) iným spôsobom, ak si to vyžaduje dôležitý všeobecný záujem,
Čl. 5
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu
1. Správa pohrebiska prepožičiava hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo
ľudských ostatkov s osobou, ktorá sa postarala o pohreb na dobu neurčitú. Prepožičané
miesto nesmie byť vypovedané skôr ako uplynie 20 rokov od prvého uloženia ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
2. Výšku úhrady ( nájmu ) za prepožičané miesto obec vyberá vo výške € 3,31 /1 rok
(100,- Sk).
3. Správca pohrebiska prepožičiava hrobové miesta na pohrebisku podľa poradia, ktorého je
evidencia hrobových miest na pochovanie.
Čl. 6
Prepožičanie miesta
1. Miesto pre hrobku sa prepožičiava spravidla na dobu 20 rokov, aj v tomto prípade je
potrebná písomná zmluva.
2. Stavby hrobky musí byť uskutočnená do jedného roku, inak nárok na miesto zaniká.
Čl. 7
Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu, prípadne do hrobky
1. 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,
pre dieťa, mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m v časti vyhradené pre deti.
b) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť pri dvoj-hrobe
najmenej 2,3 m , pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,9 m v časti
obecného cintorína,
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c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 0,3 m,
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1 m, maximálne 1,2 m.
2. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa spravidla ukladajú len po jednom do každého
hrobu obecného cintorína, pokiaľ dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu ( epidémia)
3. Pred uplynutím tlecej doby obecného cintorína sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie
ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad
rakvou bude minimálne 1 m, maximálne 1,2 m, pokiaľ dôležitý všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu ( napr. epidémia)
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Čl. 8
Exhumácia
Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho (ostatky) vyňať zo zeme (
exhumovať) z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno
vykonať iba za prítomnosti zástupcov správcu pohrebiska, ak osobitné predpisy
nevyžadujú účasť ďalších osôb.
Na žiadosť pozostalých možno exhumáciu vykonať len výnimočne z osobitne
závažných dôvodov so súhlasom príslušných orgánov, a to len vtedy ak je súčasne
preukázané, že sa na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
Náklady exhumácie uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Tlecia doba sa stanovuje na 20 rokov.
Čl. 9
Zriaďovanie hrobov, hrobiek
Pre účely tohto všeobecného záväzného nariadenia sa pod pojmom stavba rozumie
zriaďovanie hrobov, náhrobkov, základovej konštrukcie ohraničujúcej hrob a hrobiek.
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej
stavby je potrebný predchádzajúci súhlas správcu pohrebiska.
Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť situačným plánom
a zásadami správcu pohrebiska., pokiaľ ide o tvar a rozmery pritom:
a) základná konštrukcia musí byť umiestnená v nezamŕzajúcej hĺbke alebo
dimenzovaná na nerovnomerné sadenie pôdy a musí byť navrhnutá so zreteľom na
únosnosť pôdy,
b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi ( pozdĺžne uličky) musia byť 0,3
m
c) plocha hrobového miesta po úprave ( svetlý vonkajší rozmer, šírka/dĺžka )
 jednohrob
1,1m x 2,3 m
 dvojhrob
2,3m x 2,3 m
 detský hrob pre dieťa od 3 do 10 rokov
0,9m x 1,6 m
 detský hrob pre dieťa mladšie ako 3 roky 0,9m x 1,2 m
d) stavba konštrukcie musí byť v súlade so situačným plánom pohrebiska, v línií
stavebnej čiary hrobových miest v súlade s výškovým osadením a musí
zodpovedať všeobecným statickým a estetickým podmienkam.
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
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4) Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.
Čl. 10
Stromy a kry
1. Stromy a kry možno vysadzovať na prepožičaných miestach len s písomným
súhlasom správcu pohrebiska.
2. Správca pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, odstrániť.
3.
Čl. 11
Lavičky
1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správcu
pohrebiska.
2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.
Čl. 12
Práce na pohrebisku
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobu môžu ukladať ľudia určení
správcom pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže správca pohrebiska povoliť
aby ľudské pozostatky a ľudské ostatky uložila do hrobu iná osoba.
2. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou vykonávajú osoby
určené a poverené správcom pohrebiska.
3. Oprávnené osoby alebo osoby im blízke alebo objednaní zamestnanci na
prepožičaných miestach môžu vykonávať jednoduché práce potrebné na udržiavanie
miesta a jeho skrášľovanie.
Čl.13
Zrušenie pohrebiska
1. Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje hygienickým požiadavkám alebo inému
všeobecnému záujmu, príslušná obec zakáže pochovávanie na ňom alebo pohrebisko
zruší.
2. O zrušení pohrebiska platia ustanovenia zákona .č. 470/2005 Z. z o pohrebníctve.
Čl. 14
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave..
2. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa
adresa oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania , urobí správca
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Hygienicky nevyhovujúce, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé
ozdoby je správca pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
Užívateľ miesta sa môže so správcom pohrebiska dohodnúť na odplatnom udržiavaní
prepožičaného miesta.

4

Čl. 15
Rozsvecovanie svetiel
1. Svetlá – otvorený oheň na pohrebisku je možné rozsvecovať len ak sú umiestnené
v svietidlách s bezpečným uzáverom alebo ich umiestniť tak, aby nedošlo k požiaru.
3. Správca pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel
obmedziť alebo celkom zakázať.
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Čl. 16
Prístup na pohrebisko
Pohrebisko je verejnosti prístupné denne od 6:00 do 22:00 hod
Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
Deťom do 10 rokov je prístup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Každý návštevník pohrebiska je povinní pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia pohrebisko opustiť
S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na pohrebisko vchádzať len na
základe osobitného povolenia správcu pohrebiska.
Čl. 17
Správanie sa na pohrebisku
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa
pohrebisku:
 fajčiť
 odhadzovať odpadky
 vodiť psov
 robiť hluk
 zneškodňovať biologický rozložiteľný odpad z obecného cintorína
Nájomca ( užívateľ) hrobového miesta je povinný biologický rozložiteľný odpad
z cintorína ( napr. kvety, tráva, burina) zhodnotiť v súlade s VZN č. 8 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Brodzany.
Drobný stavebný odpad , ktorý vznikne pri zriaďovaní hrobov, hrobiek na pohrebisku
je povinný nájomca hrobového miesta zneškodniť v súlade s VZN č. 8. Odpady
a podobné predmety ( suché kytice, vence ) sa môžu odkladať len na vyhradených
miestach .
Čl. 18
Záverečné ustanovenie
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa:
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Brodzanoch.
Toto všeobecné záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia a musí byť
Verejnosti prístupné na mieste obvyklom – obecné tabule obecného úradu, resp. na
obecnom úrade v Brodzanoch.

Anton Zima
starosta obce
Toto VZN bolo schválené na rokovaní OZ dňa 16.12.2008
Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2009
Vyvesené: dňa 30.11.2008
Zvesené: dňa 15.12.2008
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