Všeobecne záväzné nariadenie
obce KOLÁROVICE
č. 4/2000
týkajúce sa cintorínskeho poriadku
pre pohrebisko
________________________________________________________________________
Na základe zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Obecné
zastupiteľstvo obce KOLÁROVICE sa dňa 14. 06. 2000 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení obce:

Čl. l
Základné ustanovenie
1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov alebo popola. Je to spoločný
názov pre cintorín. Pohrebisko je zriadené obecným úradom /obcou/, ktorý môže pohrebisko prenajať
za odplatu alebo bezodplatne do pôsobnosti právnickej alebo fyzickej osobe. V takomto prípade
starosta obce uzatvorí príslušnú dohodu a stanoví podmienky činnosti.
2. Súhlas na činnosť pohrebiska dáva okresný hygienik.
3. Správu pohrebiska vykonáva obecný úrad a poverený pracovník, ktorý vykonáva dozor pri
stavebných prácach, povoľuje ich, určuje podmienky pri použití domu smútku a odbere vody.
4. Správa pohrebiska vedie evidenciu hrobov, prideľovanie nových hrobových miest.
5. Obecný úrad zabezpečuje, ak nie je iná dohoda, odvoz odpadov, mimo zeminy a nepotrebného
stavebného materiálu, ktorý si na vlastné náklady vyvezie žiadate! /stavebník/ alebo organizácia,
ktorá stavebné práce vykonáva. Miesto prác určí obecný úrad, resp. poverený pracovník obce.
6. Za znečistenie, zneuctenie alebo iné poškodenie miest hrobov, ako i svojvoľné vyhadzovanie odpadu
mimo určeného miesta, t.j. kontajnera, obecný úrad vyrubí sankciu /pokutu/, ak bude škoda väčšia dá podnet na trestné stíhanie.

Čl. 2
Pochovávacie obvody
Miesto uloženia tela mŕtveho alebo urny stanovuje obecný úrad pre osoby, ktoré pred zomretím mali
v obci trvalý pobyt, resp. zomreli v katastri obce a ich totožnosť nebola zistená.

Čl. 3
Tlecia doba
Telo mŕtveho musí byt uložené v zemi na dobu, ktorá so zreteľom na zloženie pôdy nesmie byt
kratšia ako 10 rokov. Dĺžku tlecej doby určí na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu
okresný hygienik.

Čl. 4
Spôsob ukladania tela mŕtveho do hrobu
1. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý obecný záujem nevyžaduje
uloženie do spoločného hrobu .
2. Správa pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob prepožičané,
povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie telá mŕtvych /príbuzní, iné blízke osoby/, a to
po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby možno urobil: tak len so súhlasom okr.
hygienika.

Čl. 5
Pochovávanie
1. Mŕtvy musí byt pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Dočasne sa telo ukladá v dome smútku alebo v zariadení pre uloženie mŕtvych. Jeho premiestnenie
do týchto zariadení treba uskutočnil do 8 hodín po prehliadke mŕtveho. Do 8 hodín sa neráta čas
medzi 22.00 a06.00 hodinou.
2. Telo mŕtveho sa uloží do zeme alebo spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh
pohrebu, na ktorý dal súhlas okresný hygienik.
3. Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho je 160 cm pri jednej hĺbke a 200 cm pri
prehĺbenom hrobe na dvojité pochovávanie. Rozmery hrobového miesta na uloženie tela mŕtveho sú
100 x 200 cm a na uloženie urny 50 x 50 cm.
4. Výnimočne možno uložiť rakvu s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom správy
pohrebiska - obecného úradu.
5. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si zosnulý zvolil, treba podlá možnosti
jeho želaniu vyhovieť. Ak zosnulý neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva. Tieto
ustanovenia neplatia, ak dôležitý záujem vyžaduje iný druh pohrebu.

Čl. 6
Uloženie popola tela mŕtveho
1. Prijať popol z tela mŕtveho na uloženie je povinná správa každého urnového pohrebiska. Správa
cintorína má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je urnové pohrebisko, alebo ak
ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému príslušníkovi rodiny.
2. Popol sa ukladá na pohrebisku podlá želania zosnulého alebo obstarávateľa pohrebu v urne.

Čl. 7
Prepožičanie miesta na hrob
1. Správa pohrebiska je povinná prepožičať miesto na hrob alebo hrobku minimálne na tleciu dobu a
miesto na urnu na 20 rokov od prvého uloženia. Stavba hrobky musí byť ukončená do jedného roka,
ináč nárok na miesto zaniká.

Prepožičaním vzniká právo na hrob tomu, komu bolo prvýkrát prepožičané a prechádza na osoby jemu
blízke /Obč. zákonník/. Ak to pomery na cintoríne umožňujú, správa pohrebiska je povinná
prepožičať miesto na hrob ešte na ďalšiu dobu, v opačnom prípade musí o to včas upovedomiť toho,
komu bolo miesto prepožičané.
2. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob prepožičané, naloží sa s ostatkami, urnami a
náhrobkami obdobne ako pri zrušení pohrebiska.
3. Správa pohrebiska podľa situačného plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných miest a možností na
ďalšie pochovávanie po uplynutí tlecej doby, ak právo na prepožičané miesto nebolo obnovené a
zaniklo.
4. Nárok na prepožičanie určitého miesta na pohrebisku nie je určený. Správa pohrebiska je však
povinná v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu tomu, kto pohreb obstaráva. O prepožičaní
miesta sa vyhotoví písomná dohoda medzi správou pohrebiska a objednáva telom. Na základe tejto
dohody v medziach určených týmto poriadkom má objednávateľ právo:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob alebo hrobku
- uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo jeho spopolnené ostatky
- upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu/
Právo na miesto sa preukazuje:
- v starších prípadoch evidenciou správy pohrebiska a dokladom o zaplatení poplatku na prepožičané
miesto
- u nových prípadov písomnou dohodou a potvrdením o zaplatení
poplatku podlá cenníka platného v čase pohrebu Rovnaké ustanovenie platí aj na prepožičané miesta
na uloženie tela mŕtveho pre ďalšiu osobu.

ČI . 9
Rozmery hrobových miest
1. Pre hrob alebo hrobku môže byť prepožičané miesto o týchto rozmeroch:
- pre hrob /hrobku/ dospelého
- pre dvoj hrob /hrobku/ dospelého
- pre hrob dieťaťa do 6 rokov
- pre hrob dieťaťa do 14 rokov
Táto plošná výmera obsahuje i plochu na vybudovanie obrubníka alebo hrobky.
2. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch:

110 x 245 cm
210 x 245 cm
80 x 140 cm
90 x 200 cm

100 x 100 cm
3. Na každé prepožičané miesto vytýči správca pohrebiska hranice.
Porušovanie týchto hraníc sa posudzuje ako priestupok.

Čl. 10
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Oprávnený je povinný udržiavať prepožičané miesto na pohrebisku v riadnom stave.
2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve oprávneného, aby
ich v primeranej lehote odstránil.

Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečie z omeškania, urobí
správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence, iné netrvanlivé ozdoby je správa pohrebiska
oprávnená z jednotlivých hrobov odstrániť, ak tak neurobí oprávnený.
4. Oprávnený sa môže so správou pohrebiska dohodnúť o udržiavaní prepožičaného miesta za úplatu.
5. Oprávnený môže na prepožičanom mieste robiť ďalšie úpravy len so súhlasom správy pohrebiska.

Čl. 11
Stavby na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /hrobu,
náhrobku, hrobky, rámu/ treba predchádzajúci súhlas správy pohrebiska. Tým nie je nahradený súhlas
stavebného úradu, pokiaľ je tento podlá osobitných predpisov potrebný.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o rozmery.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
stavebný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.

Čl. 12
Zánik práva na prepožičané miesto,
zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Po uplynutí doby, na ktorú je správa pohrebiska povinná prepožičať miesto /článok 8/, zaniká právo
na miesto, ak:
a/ pomery na pohrebisku znemožňujú /najmä pre nedostatok miesta/ prepožičanie miesta na ďalšiu
dobu
b/ nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty
c/ pohrebisko alebo jeho časť má byt podlá úradného rozhodnutia zrušené, uzatvorené
d/ prepožičané miesto alebo hrobka nie sú udržiavané v dobrom stave
Správa pohrebiska je povinná najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávneného na
tieto skutočnosti, a pokiaľ ide o ustanovenie pod písm. b/ a d/ aj na to, že oprávnený poplatok
nezaplatil alebo neurobil nápravu. Ak nie je známa adresa oprávneného, upozorní ho správa
pohrebiska na tieto skutočnosti verejným vyhlásením.
2. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správa pohrebiska vyzve oprávneného písomne, alebo ak
jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a iné. Ak
oprávnený v určenej lehote výzve nevyhovie, správa pohrebiska odstráni náhrobky, rámy a uskladní
ich na náklady oprávneného. Obdobne sa pokračuje aj pokiaľ ide o hrobky .

Čl. 13
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období denne :
od 16. apríla do 15. októbra od 08,00 hod. do 20.00 hod.
od 16. októb. do 15. apríla od 08,00 hod. do 18,00 hod.
Správa pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Každý návštevník pohrebiska je povinný ho opustiť pred určenou dobou bez osobitného upozornenia.
3. V prípade úmrtia je cintorín pre rodinných príslušníkov zosnulého prístupný aj po dobe uvedenej v
ods. 1.
4. Stavebné práce možno vykonávať v čase od 08,00 do 15,00 hod. po oznámení na obecnom úrade alebo
správcu cintorína.

Čl. 14
Zrušenie pohrebiska
1. Správa pohrebiska zverejní rozhodnutie o zrušení pohrebiska najmenej jeden rok pred dňom, ktorým sa
pohrebisko zrušuje. Pritom upozorní užívateľov miest, ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom hrobu
v prípade, že sa o ne sami v lehote najmenej 6 týždňov odo dňa zrušenia nepostará ju.
2. Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému záujmu, obecný
úrad zakáže pochovávanie na ňom alebo pohrebisko zruší.
3. Po zrušení pohrebiska sa ostatky uložené v zemi ponechávajú na mieste, ak oprávnení
prepožičiavaných miest neumiestnenia v určenej lehote ostatky na inom pohrebisku.
4. Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré oprávnení neodstránia v určenej lehote, odstráni na ich
náklad organizácia, v záujme ktorej sa pohrebisko zrušuje.
5. Cintorín možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby od uloženia posledného zosnulého. Na účely, pri
ktorých je potrebné terén prehĺbiť, možno zrušené pohrebisko použiť až po uplynutí 20 rokov od
posledného pohrebu. Ak sa pritom príde na ostatky, uložia sa do zeme na vyhradenom mieste, alebo
sa spopolnia.
6. Ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iný cintorín sa môže zrušiť pohrebisko aj pre
uplynutím tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Ak tlecia doby neuplynula, treba spolu s
ostatkami previesť aj príslušenstvo hrobu /náhrobky, obrubníky a iné/. Náklady spojené s predčasným
zrušením pohrebiska znáša organizácia, v záujme ktoré j o bolo pohrebisko zrušené .

Čl. 15
Poplatky za prepožičanie miest
Výšky poplatkov za prepožičanie miest na pohrebisku sú schvaľované obecným zastupiteľstvom ako
"POPLATKY OBCE KOLÄROVTCE" a platia sa vo výške platnej v čase vyrubenia.

Čl. 16
Záverečné ustanovenie
1. Porušovanie tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podlá trestného zákona, trestá sa podlá zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2. Správa pohrebiska vyvesí tento poriadok na verejnosti prístupnom mieste pohrebiska.
3. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 30. 06. 2000.
Starosta obce
JUDr. Štefan PUCHOŇ
Vyvesené: 15.06.2000
Zvesené: 30.06.2000

