VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MALÝ CETÍN
č. 3/2013
PORIADKU NA CINTORÍNE
Obecné zastupiteľstvo v Malom Cetíne podľa Vyhlášky č. 46/1985 Zb. o
postupe pri úmrtí a o pohrebníctve vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie
(VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorínov ako verejných
zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých
spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby cintoríny boli
udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ľudským vzťahom, ale aby sa aj pri ich
používaní dodržiavali všetky zdravotné a iné platné predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Toto nariadenie sa vzťahuje na cintoríny v Malom Cetíne.
1. Podrobnejšie upravuje pochovávanie, určuje zásady starostlivosti o cintoríny a
hroby, vymedzuje práva a povinnosti pri správe cintorínov a využívaní ich
priestorov a zariadení.
2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmto nariadením treba postupovať podľa
príslušných ustanovení Vyhlášky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a
pohrebníctve.
Čl. 3
Správa cintorína
1. Správca cintorína, OcÚ Malý Cetín, je povinný starať sa o vonkajší vzhľad
cintorínov, hlavne o výsadbu a údržbu zelene, čistotu v celom areály, údržbu
Domu smútku vrátane vnútorných zariadení.
2. V obci Malý Cetín sa pochováva na novom cintoríne. O tom, na ktorom mieste
má byť podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje správa cintorína po
dohode s pozostalými.

v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí OcÚ potrebné opatrenia na
náklady oprávneného.
3. Užívateľ miesta je povinný nečistotu z hrobov a priľahlých uličiek odkladať len na
vyhradených miestach.
Čl. 14
Prepožičanie Domu smútku
1. OcÚ prepožičiava Dom smútku objednávateľovi po zaplatení poplatku podľa
cenníka platného v dobe pohrebu.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať OcÚ Dom smútku do 24 hodín po pohrebe v
čistom stave.
3. Objednávateľ zodpovedá za poškodenie, príp. stratu zariadenia Domu smútku.
Čl. 15
Sankčné opatrenia
Porušenie ustanovení tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného
zákona, postihuje sa podľa zákona o správnom konaní pri zabezpečovaní poriadku.
Porušovatelia budú prejednávaní v komisii, ktorá má do pôsobnosti zverený úsek
miestneho hospodárstva. Priestupy budú prerokované obecným zastupiteľstvom.
Čl. 16
Záverečné ustanovenia
Cintorínsky poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14. decembra 2012. Tento poriadok nadobúda úcinnost 1. januára
2013.
Vyvesené: 17. 12. 2012
Zvesené: 31. 12. 2012

Leonidas Charizopulos
starosta obce

V zmysle cintorínskeho poriadku je povinné dodržiavať
tieto rozmery:

 Vonkajšia šírka rámu - jednohrob ........................................... 110 cm
- dvojhrob ............................................. 190 cm
 Vonkajšia dĺžka rámu ............................................................... 245 cm
 Ulička ........................................................................................ 30 cm
 Rám hrobu môže byť široký maximálne .................................. 15 cm
 Rám hrobu môže byť široký maximálne pod pomníkom ............podľa
potreby
Pri stavbe rámu alebo pomníka je potrebné bezpodmienečne dodržať
priestor vymedzený obecným úradom.
Stavebník sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia cintorínskeho poriadku, a
to:
 Potrebný materiál nebude dovážať do cintorína nákladným autom a
skladovať ho v priestoroch cintorína.
 Po ukončení prác na svoje náklady očistí okolie hrobu a odstráni
prebytočný materiál a zeminu.
 V prípade spôsobenia škody obecnému úradu alebo majetku iných
osôb bude znášať dôsledky v plnom rozsahu.

Výpis z cenníka cintorínskych služieb
Úhrada za užívacie právo k prepožičanému miestu:
 Prepožičané miesto pre hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta pre
príslušenstvo hrobu (bez ohľadu na vek zomrelého) na dobu 10 rokov
...................................................................................4,- €
 Obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu
(bez ohľadu na vek pochovanej osoby) na dobu 10 rokov......8,- €
 Prepožičanie miesta k postaveniu hrobky za každý i začatý 1 m2
plochy na dobu 10 rokov......................................................... 10,- €
 Obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto, kde už je postavená
hrobka za každý i začatý 1 m2 na dobu 10 rokov .................. 2, - €


Pri prepožičaní akéhokoľvek rozmeru v každom smere zvlášť sa platí
ako za ďalší rok.



Prepožičanie miesta pre hrob dopredu ................... 4,- € na každý rok

Použitie cintorínskych zariadení
Prepožičanie obradnej siene (domu smútku) alebo kaplnky na cintoríne k
pohrebu alebo uloženie urny do zeme ..................................... 5,- €

