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Svidník, dòa: 28.4.2006

Veobecne záväzné nariadenie mesta Svidník èíslo 4/2006
o mestských cintorínoch

Mestské zastupite¾stvo vo Svidníku pod¾a §-u 6 ods. 1 a §-u 11 ods. 4 písm.
g/ zákona SNR èíslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov a zákona NR SR èíslo 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský
zákon) v znení neskorích predpisov /ïalej len Zákona/ vydáva pre územie
mesta Svidník
Veobecne záväzné nariadenie mesta Svidník èíslo 4/2006
o mestských cintorínoch
§1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých, spoloèenské poslanie verejných cintorínov
a zariadení poskytujúcich sluby obyvate¾stvu, ktoré sú urèené k pietnemu
pochovávaniu zosnulých a k ukladaniu spopolnených ostatkov, vyadujú,
aby cintoríny boli udriavané tak aby to zodpovedalo prísluným zdravotným
a iným zákonným predpisom a u¾achtilým ¾udským vzahom.
§2
Rozsah platnosti
Toto veobecne záväzné nariadenie sa vzahuje na verejné cintoríny mesta
Svidník, ktorými sú:
a) cintorín pri Dome smútku (Vyný Svidník),
b) cintorín pri Grecko-katolíckom Chráme Boej múdrosti (Vyný Svidník),
c) cintorín pri Grecko-katolíckom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodièky
(Niný Svidník).
§3
Správa cintorínov a rozsah sluieb
1. Zriaïovate¾om mestských cintorínov je Mesto Svidník. Správu cintorínov
na základe dohody o správe cintorínov v meste Svidník vykonáva Jozef
Laca, Pohrebné sluby, Duklianska 641/1, Svidník, IÈO 35248602, IÈ DPH
1035862839 (ïalej len prevádzkovate¾ cintorínov).
2. Správa cintorínov zahàòa:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie ,
d) správu a údrbu pohrebiska,
e) správu a údrbu komunikácií a zelene na pohrebiskách,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
3. Rozsah poskytovaných sluieb prevádzkovate¾om cintorínov je pod¾a §u 20 zákona o pohrebníctve nasledovný:
a) prevzia ¾udské pozostatky alebo ¾udské ostatky, ak sú splnené zákonné
podmienky 1),
b) prevádzkova pohrebiska v súlade so schváleným veobecne záväzným
nariadením mesta Svidník o mestských cintorínoch vo Svidníku a ich
prevádzkovom poriadku,
c) vies evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk 2),
d) umoni prítomnos obstarávate¾a pohrebu a blízkych osôb pri koneènom
uzavretí rakvy pred pochovaním,
e) zdra sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútoèných
obradoch umoni úèas cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vô¾ou
obstarávate¾a pohrebu,
f) písomne informova nájomcu o:
1. skutoènosti, e uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrui, ak mu je známa jeho
adresa; súèasne túto informáciu zverejni na mieste obvyklom na pohrebisku.
g) ak zisti, e ¾udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby
zotleté, tleciu dobu primerane predåi a na tento úèel si vyiada posudok
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva; na základe tohto posudku
upravi prevádzkový poriadok pohrebiska,
h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta (ïalej len nájomná
zmluva) odovzda pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie
(ïalej len prísluenstvo hrobu) mestu.
4. Výkopy a iné zemné práce, formovanie hrobov, rôzne stavebné práce
môu vykonáva len osoby urèené prevádzkovate¾om, alebo sa môu
vykonáva len s jeho písomným súhlasom.
§4
Povinnosti návtevníka cintorína
1. Návtevníci cintorína sú povinní správa sa primerane k piete miesta. Na
cintoríne je zakázané odhadzova odpadky mimo na to urèené miesta, vodi
psov, robi hluk.
2. Deom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelej
osoby.
3. S motorovými vozidlami alebo inými poahmi mono na cintorín vchádza
len, ak prevádzkovate¾ cintorína na to vydal osobitné povolenie.
§5
Èas prístupnosti cintorínov
1. Cintoríny v meste Svidník sú verejnosti prístupné:
a) v letnom období (apríl  september) denne od 7.00 hod. do 22.00 hod.,
b) v zimnom období (október  marec) denne od 08.00 hod. do 20.00 hod.
2. Kadý návtevník je povinný pred urèenou hodinou cintorín opusti.
§6
Ukladanie ¾udských pozostatkov, exhumácia
1. Hrob na ukladanie ¾udských pozostatkov musí spåòa tieto poiadavky:
a) håbka pre dospelú osobu a diea starie ako 10 rokov musí by najmenej
1,6 m; pre diea mladie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
b) dno musí lea najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) boèné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia by najmenej
0,3 m,
d) rakva z ¾udskými pozostatkami musí by po uloení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výke minimálne 1,2 m.
2. Spopolnené ¾udské pozostatky alebo ostatky sa ukladajú na vyhradenom
mieste na pohrebisku. Po dohode s prevádzkovate¾om môu by tieto uloené
aj do hrobu pod¾a ods. 1

3. Iné ¾udské pozostatky, najmä potratené alebo predèasne odòaté ¾udské
plody ak o to rodiè poiada sa pochovávajú na vyhradenom mieste na
pohrebisku. Na vykonanie tohto úkonu sa nevyaduje evidencia v matrike.
4. Ak sa nezistí totonos màtveho alebo ide o cudzinca pochovanie zabezpeèí
mesto v súlade s § 6 ods. 1 a 3 Zákona.
5. ¼udské ostatky musia by uloené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby, ktorá pod¾a zloenia pôdy musí trva najmenej 10 rokov.
6. Pred uplynutím tlecej doby sa môu do toho istého hrobu uloi ïalie
¾udské pozostatky, ak je ich moné umiestni nad úroveò naposledy
pochovaných ¾udských ostatkov a vrstva u¾ahnutej zeminy nad rakvou
bude najmenej 1 meter.
7. Do hrobky je moné uloi aj viacero rakiev s ¾udskými pozostatkami
a s ¾udskými ostatkami. Rakva uloená do hrobky musí by zabezpeèená
pred únikom zápachu do okolia a musí by vyrobená tak, aby chránila
¾udské ostatky pred hlodavcami.
8. Pred uplynutím tlecej doby mono ¾udské ostatky exhumova na iados:
a) orgánov èinných v trestnom konaní,
b) obstarávate¾a pohrebu,
c) blízkej osoby, ak obstarávate¾ pohrebu u neije alebo ak obstarávate¾om
pohrebu bolo mesto.
9. iados pod¾a odseku 8 musí ma písomnú formu a musí obsahova:
a) posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
b) list o prehliadke màtveho a tatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovate¾om pohrebiska, kde budú ¾udské
ostatky uloené.
10. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o òu poiadal.
11. Pri vstupe na cintorín je prevádzkovate¾ povinný zriadi informaènú
tabu¾u na ktorej bude zverejnené veobecne záväzné nariadenie o mestských
cintorínoch, prevádzkový poriadok a prípadné ïalie nevyhnutné
informácie. V prípade nezrovnalosti si kadý nájomca hrobového miesta
môe tieto náleitosti overi osobne u prevádzkovate¾a cintorína
§7
Prenajatie hrobového miesta pre hrob, hrobku alebo urnu, uívanie
miesta
1. Na mestských cintorínoch vo Svidníku sa miesta pre hrob, hrobku alebo
urnu prenajímajú. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurèitú; nesmie
by vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy
majú dedièia; ak je dedièov viac, ten z dedièov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
3. Nik nemá nárok na prenajatie urèitého konkrétneho miesta.
4. Prevádzkovate¾ cintorínov uzavrie nájomnú zmluvu s nájomcom
o prenajatí miesta na hrob po zaplatení poplatku. Na prenajatom mieste má
nájomca právo :
a) zriadi hrob alebo hrobku rozmerov schválených prevádzkovate¾om
a pod¾a situaèného plánu prevádzkovate¾a cintorína,
b) uloi do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky,
c) upravi povrch miesta (urobi náhrobok, vysadi kvetiny a pod.).
5. Prevádzkovate¾ pohrebiska je povinný poèas trvania nájomnej zmluvy
zabezpeèi prístup k hrobovému miestu a zdra sa akýchko¾vek zásahov do
hrobového miesta okrem prípadov, keï je potrebné bezodkladne zaisti
bezpeèné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo u
uskutoènenom zásahu je prevádzkovate¾ pohrebiska povinný bezodkladne
písomne informova nájomcu.
6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpeèova údrbu hrobového
miesta a oznamova prevádzkovate¾ovi pohrebiska vetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
7. Právo na miesto sa preukazuje v starích prípadoch cintorínskou evidenciou
správy cintorína a dokladom o zaplatení poplatku za prenajatie miesta, ale
aj iným hodnoverným dokladom (zmluvou a pod.).
8. Výka poplatkov za prenájom miesta na pohrebisku a za osobitné sluby
súvisiace s pochovávaním a správou cintorínov je urèená miestnymi
cenami, platnými v dobe pohrebu a poèas nájomného práva na miesto pre
hrob. Cenník miestnych cien cintorínskych sluieb je súèasou tohto
veobecne záväzného nariadenia.
§8
Výpoveï nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovate¾ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závané okolnosti na pohrebisku znemoòujú trvanie nájmu hrobového
miesta na ïaliu dobu,
b) sa pohrebisko zruí,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za uívanie hrobového
miesta.
2. Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
uvedených v odseku 1 písm. a) a b), musí zabezpeèi so súhlasom nájomcu
iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloenie ¾udských ostatkov vrátane
prísluenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3. Prevádzkovate¾ pohrebiska je povinný písomne upozorni na vypovedanie
nájomnej zmluvy a výpoveï doruèi najmenej tri mesiace predo dòom:
a) keï sa má hrobové miesto zrui,
b) keï uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku.
5. Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota
uplynie jeden rok odo dòa , odkedy nebolo zaplatené nájomné.
Prevádzkovate¾ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka
odstránil prísluenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí
výpovednej lehoty ho prevádzkovate¾ pohrebiska predá na drabe.
6. Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejni výpoveï
nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie pä rokov odo dòa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovate¾ pohrebiska ponechá po túto dobu prísluenstvo hrobu na
mieste s oznaèením, e ide o päroèné uloenie, poèas ktorého sa môe
nájomca prihlási; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovate¾

pohrebiska predá na drabe.
7. Ak prevádzkovate¾ pohrebiska postupuje pod¾a odseku 4, musí zabezpeèi
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so struèným opisom stavu
prísluenstva hrobu.
8. Hroby s prísluenstvom, o ktorých orgány tátnej správy na ochranu
pamiatkového fondu 3) rozhodli, e majú kultúrny význam alebo kultúrnu
hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodlo mesto veobecne záväzným
nariadením sa môu zrui len pod¾a § 26 ods. 6 zákona.
§9
Zruenie pohrebiska
1. Pohrebisko môe zrui len mesto. Pohrebisko mono zrui a po uplynutí
tlecej doby vetkých ¾udských ostatkov uloených na pohrebisku.
2. Pohrebisko mono pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrui
len zo zákonom vymedzených dôvodov 4)
§ 10
Spôsob nakladania s odpadmi
Odpadky a podobné predmety (suché kytice a vence) sa môu odklada
len na vyhradených miestach a do nádob na to urèených.
§ 11
Cenník miestnych cien cintorínskych sluieb
1. Nájom miesta pre hrob vrátane odberu vody a odvozu odpadu 2000,
Sk/10rokov,
2. Nájom miesta pre hrobku vrátane odberu vody a odvozu odpadu 2000,
Sk/10 rokov,
3. Nájom miesta pre detský hrob vrátane odberu vody a odvozu odpadu
1000, Sk/10 rokov,
4. Vstup na cintorín pre podnikanie  postavenie pomníka 700, Sk/deò,
5. Výkop hrobu v letnom období.:
a) pre dospelého (220x100x180)
1670, Sk,
b) detský hrob (120x60x120)
501, Sk,
6. Výkop hrobu v zimnom období:
a) pre dospelého (220x100x180)
1876, Sk,
b) detský hrob (120x60x120)
501, Sk,
7. Uloenie zosnulého v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania
197, Sk/deò,
8. Uvedené ceny sú maximálne vrátane dane s pridanej hodnoty,
9. Poplatok pod¾a odseku 1,2 a 3 sa platí jeden krát za 10 rokov.
§ 12
Priestupky, iné správne delikty a ukladanie pokút
1. Priestupku sa dopustí ten kto:
a) bez zbytoèného odkladu neodovzdá ¾udské pozostatky na pochovanie,
b) poruuje zákaz pri zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami a ¾udskými
ostatkami 5)
c) zaobchádza z ¾udskými pozostatkami a s ¾udskými ostatkami bez vedomia
a súhlasu prevádzkovate¾a pohrebnej sluby alebo prevádzkovate¾a
pohrebiska.
2. Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá
Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
3. Iné správne delikty 6) riei a pokuty za ne ukladá Regionálny úrad
verejného zdravotníctva.
4. Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
§ 13
Závereèné a zruovacie ustanovenie
1. Týmto veobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté iné povinnosti
a povinnosti prevádzkovate¾a cintorínov vyplývajúce zo Zákona.
2. Kontrolu dodriavania ustanovení tohto veobecne záväzného
nariadenia vykonávajú.
a./ Mestská polícia vo Svidníku,
b./ Komisia pre výstavbu, územný rozvoj, dopravu a ivotné prostredie
MsZ vo Svidníku,
3. Dòom úèinnosti tohto veobecne záväzného nariadenia sa zruuje
nariadenie MsZ vo Svidníku èíslo 6/1992  Poriadok pre pohrebiská.
§ 14
Úèinnos
1. Na tomto veobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské
zastupite¾stvo vo Svidníku uznesením èíslo 23/2006 zo dòa 28.4.2006.
2. Toto veobecne záväzné nariadenie mesta Svidník, v zmysle §-u 6 zákona
SNR èíslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov
bolo vyvesené na úradnej vývesenej tabuli mesta od 2.5.2006 do 18.5.2006
a nadobúda úèinnos dòom 18.5.2006.

Ing. Michal B a r t k o, v. r.
primátor mesta

__________________________________________________________________________________
1) § 8 ods. 1 a 2 zákona,
2) § 21 zákona,
3) § 2 ods. 3 a § 14 ods. 4 zákona è. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu,
4) § 23 ods. 1 a § 26 zákona,
5) § 3 ods. 3 zákona,
6) § 31 zákona.

