Obecné zastupite stvo v Lozorne pod a zákona SNR .369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pod a § 11 ods.4 písm. g/ v y d á v a pre územie Obce
Lozorno toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE LOZORNO
íslo 14/2006

O PORIADKU PRE CINTORÍN A DOM SMÚTKU

l. 1
Základné ustanovenia
Ustanovenie tohto poriadku
sa vz ahuje na pohrebisko
v Lozorne, spravované Obcou Lozorno.
Obec vedie evidenciu
o pride ovaní hrobových miest, stará sa o vzh ad pohrebiska, vykoná
dozor a povo uje stavebné práce na pohrebisku. Udržiava zariadenie
Domu smútku, udržiava zele , zabezpe uje vývoz odpadu.
Obec Lozorno je správcom cintorína.










l. 2
Usporiadanie pohrebu
1.Správca cintorína rešpektuje rozhodnutie ob ana resp. pozostalých
pre zvolený druh pohrebu.
2.Zosnulý musí by pochovaný do 96 hodín od jeho úmrtia, nie však
skôr ako 48 hodín od úmrtia.
3.Do asne
sa
telo
zosnulého
ukladá
v Dome
smútku.
Jeho
premiestnenie do tohto zariadenia sa má uskuto ni najneskôr do 8
hodín od prehliadky m tveho.








l. 3
Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu
1.Telo zosnulého sa ukladá do zeme na cintoríne. Uloženie mimo
cintorína musí povoli
správca cintorína, len z dôvodov nutných
osobitného zrete a a so súhlasom okresného hygienika.
2.M tvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokia všeobecný
záujem
nevyžaduje
uloženie
do
spolo ného
hrobu
(napr.
pri
epidémii).
3.Správca cintorína môže na žiados alebo so súhlasom toho, kto má
miesto pre hrob prepoži ané dovoli , aby do toho istého hrobu boli
uložené alšie telá príbuzných nad sebou. Pokia neuplynula tlecia
doba je však potrebný súhlas okresného hygienika.
4.Tleciu dobu ur uje okresný hygienik. Táto doba nesmie by kratšia
ako 10 rokov.
















l. 4
Exhumácia
1.Telo zosnulého je možné pred uplynutím tlecej doby vy a zo zeme
len na pokyn okresného hygienika, alebo s jeho súhlasom, a to za
prítomnosti správcu cintorína. Na žiados pozostalých možno vykona
exhumáciu len výnimo ne, zo zvláš závažných dôvodov a len vtedy ak
sa všetky osoby blízke m tvemu o nej dohodli. Náklady na exhumáciu
hradí objednávate exhumácie.
2.Telá zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú
exhumova pred uplynutím dvoch rokov od pohrebu.








l. 5
Ukladanie spopolnených pozostatkov
1.Spopolnené pozostatky sa ukladajú v urne do zeme – hrobu
nachádzajúceho sa na prepoži anom mieste.
2.Správca cintorína môže da súhlas na pripevnenie urny k náhrobku.
Urna musí by uložená do zvláštnej skrinky.


l. 6
Prepoži anie hrobového miesta
1.Obec ako správca cintorína je povinná prepoži a
miesto na
pohrebisku minimálne na tleciu dobu. Prepoži aním vzniká právo na
užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvý krát prepoži ané
a prechádza na osoby jemu blízke. Ak to pomery na cintoríne
umož ujú môže správca cintorína prepoži a miesto na hrob ešte na
alšiu
dobu maximálne na 40 rokov od posledného uloženia
zosnulého. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepoži ané,
naloží správca cintorína s ostatkami ( náhrobkami, urnami) podobne
ako pri zrušení cintorína (vyhláška Min. zdravotníctva 47/1966 Zb.
§ 24).
2.Obec vedie evidenciu vo ných miest na cintoríne a možnosti na
alšie pochovávanie po uplynutí tlecej
doby. Má spracovaný
situa ný plán cintorína. Ob ania majú právo nahliadnu do neho.
3.Nárok na prepoži anie ur itého miesta na cintoríne nie je ur ený.
Správca cintorína však môže vyhovie želaniu toho, kto obstaráva
pohreb a dohodnú sa o prepoži aní ním ur eného miesta.
4.Prenajímate hrobového miesta má právo na prepoži anom
mieste
zriadi hrob, uloži telo zosnulého do hrobu alebo jeho spopolnené
pozostatky a upravi
povrch miesta urobením náhrobku, kvetinovou
výsadbou a výzdobou.
5.Právo na miesto sa preukazuje:
a/ v starších prípadoch evidenciou obce a dokladom o zaplatení
poplatku za prepoži anie miesta
b/ u nových miest dohodou a potvrdením o zaplatení poplatku
6. Právo na prepoži anie miesta má len obec ako správca cintorína.
Dohody oprávneného nájomcu o prevode práva na miesto s tre ou
osobou nie sú pre správcu cintorína záväzné.








































l. 7
Zánik práva na prepoži anie miesta,
zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1.Po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína povinný
prepoži a miesto, zanikne právo ak:
a/ pomery na pohrebisku znemož ujú prepoži iavanie na alšiu dobu
z dôvodu nedostatku miesta
b/ nie je zaplatený poplatok na alšiu dobu pred uplynutím pôvodnej
lehoty










c/ prepoži ané miesto nie je udržiavané v dobrom stave. Správca
cintorína je povinný najmenej šes týžd ov pred uplynutím lehoty
upozorni užívate a miesta na tieto skuto nosti.
2. V prípade zániku prepoži aného miesta z uvedených dôvodov vyzve
správca cintorína písomne oprávneného, aby do šes
mesiacov
odstránil náhrobky, rámy a pod. Po uplynutí jedného roka, ak sa
oprávnený o tieto predmety neprihlásil, správca cintorína naloží
s týmito vecami ako s vecami opustenými.










l. 8
o prepoži ané miesto

Starostlivos

1. Užívate
je povinný udržiava
prepoži ané miesto v riadnom
stave, t.j. upravené, nezaburinené a pod.
2. V prípade zistenia nedostatkov v starostlivosti o prepoži ané
miesto vyzve správca cintorína oprávnenú osobu, aby v primeranej
lehote nedostatky odstránila. Ak neuposlúchne alebo
v prípade
neznámej adresy oprávneného, urobí správca cintorína potrebné
opatrenia
na
ich
odstránenie
a zrušenie
práva
prepoži ania
v zákonnej lehote.
3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé
ozdoby ako i alší odpad je užívate
hrobového mesta povinný
uklada na miesta, k tomuto ú elu ur ené.
4. Oprávnený môže na prepoži anom mieste robi
alšie úpravy ako
výsadbu kríkov, strom ekov, umiest ovanie lavi iek a iné len s
písomným súhlasom správcu cintorína.
























l. 9
Stavebné a iné práce na



cintoríne

1. Na vybudovanie akejko vek stavby vrátane betónového základu na
pomník alebo na úpravu už jestvujúcej stavby je potrebný
predchádzajúci súhlas správcu cintorína.
2. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník
riadi pokynmi správcu cintorína, najmä pokia ide o tvar a rozmery
hrobového miesta.
3. Po ukon ení stavebných prác je stavebník povinný na svoje
náklady vy isti
okolie hrobu a odstráni
prebyto ný stavebný
materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správcu cintorína odpredáva alebo
odstra ova
vybudované stavby – pomníky. Bez písomného súhlasu
asti náhrobkov.
správcu cintorína nie je dovolené vynáša














l. 10
Správanie sa na cintoríne
1. Návštevníci cintorína a domu smútku sú povinní správa
sa
dôstojne a primerane k piete miesta. Zakazuje sa na cintoríne
faj i , robi hluk, odhadzova odpadky, vodi psov a podobne.
2. Zakazuje sa prístup a prejazd po cintoríne motorovými vozidlami,
a inými
dopravnými
prostriedkami
(motocyklami,
bicyklami,
kolieskovými kor u ami).






3. Zakazuje sa odklada odpad na iné miesto ako na to vyhradené.
4. Cintorín je verejnosti prístupný v letnom období denne od 6.00
hod. do 21.00 hod., v zimnom období od 8.00 hod do 18.00 hod. De om
do 7 rokov je prístup na cintorín povolený len v prítomnosti
dospelej osoby.
5. V osobitných prípadoch môže správca cintorína vylú i
prístup
verejnosti na cintorín.


l. 11
Poplatky za služby spojené s prevádzkou Domu smútku a cintorína
1. Za prepoži anie hrobového miesta a na úhradu nákladov nevyhnutne
spojených s udržiavaním cintorína je povinný prenajímate hrobového
miesta uhradi
správcovi cintorína poplatok stanovený Všeobecne
záväzným nariadením Obce Lozorno o miestnych poplatkoch.
2. Vykopanie hrobu a obstaranie pohrebu, práce spojené s úpravou
zomrelého, uloženie rakvy do zeme ako i osobitné požiadavky
objednávate a pohrebu prevádza oprávnená pohrebná
služba, ktorej
objednávate uhrádza i náklady s tým spojené.
3. Poplatok za prepoži anie Domu smútku na pohrebné obrady, v ítane
chladiarenského zriadenia sa stanovuje na sumu 500,– Sk, ktorú je
objednávate pohrebu povinný uhradi Obecnému úradu Lozorno.














l. 12
Závere né ustanovenia
1. Správca cintorína je povinný so znením tohto nariadenia
oboznámi
verejnos
jeho vyvesením na prístupnom mieste na
cintoríne.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce,
orgány hygienickej služby a porušovatelia sa postihujú v zmysle
zák. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o priestupkoch.
3. Zmeny a výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoli len
Obecné zastupite stvo v Lozorne.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupite stvom v Lozorne d a 28.11.2006
uznesením .28/2006
a
nadobúda ú innos d a 14. decembra 2006.












ubomír Haramia
starosta obce

Dodatok .1/2009
k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce . 14/2006
o poriadku pre cintorín a Dom smútku

Na základe Zákona . 465/2008, ktorým sa menia dop ajú zákony v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa
mení znenie textu v l. 11, ktorý znie:

l. 11
Poplatky za služby spojené s prevádzkou Domu smútku a cintorína
1. Za prepoži anie hrobového miesta a na úhradu nákladov nevyhnutne spojených s udržiavaním
cintorína je povinný prenajímate hrobového miesta uhradi správcovi cintorína poplatok
stanovený Všeobecne záväzným nariadením Obce Lozorno o miestnych poplatkoch.
2. Vykopanie hrobu a obstaranie pohrebu, práce spojené s úpravou zomrelého, uloženie rakvy do
zeme ako i osobitné požiadavky objednávate a pohrebu prevádza oprávnená pohrebná služba,
ktorej objednávate uhrádza i náklady s tým spojené.
3. Poplatok za prepoži anie Domu smútku na pohrebné obrady, v ítane chladiarenského
zriadenia sa stanovuje na sumu 16,50       pohrebu povinný uhradi
Obecnému úradu Lozorno.
4. Poplatok za vykopanie hrobu v sume 83      pohrebu povinný uhradi
v pokladni Obecného úradu Lozorno.

Ostatné lánky zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe. Tento dodatok tvorí neoddelite nú
sú as VZN . 14/2006 o poriadku pre cintorín a Dom smútku.
Dodatok . 1/2009 k VZN . 14/2006 bol prerokovaný a schválený OZ d a 29.1.2009
a nadobudol ú innos d a 12.2.2009.

ubomír H a r a m i a
starosta obce

