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VZN Prevádzkový poriadok cintorína
Obec Dolné Plachtince podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č.
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince č. 1 / 2017
prevádzkový poriadok cintorína

Majúc na zreteli úctu k pamiatke zosnulých, súcit s pozostalými a dôstojné spoločenské poslanie
pohrebiska ako verejného zdravotno-technického zariadenia určeného k pietnemu pochovávaniu
zomrelých alebo ukladaniu ich spopolnených pozostatkov v snahe zabezpečiť vysokú prevádzkovú,
kultúrnu a hygienickú úroveň pohrebiska sa ustanovuje:

§1
PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY
(1) Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať
pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
(2) Verejným pohrebiskom v Obci Dolné Plachtince je cintorín vo vlastníctve cirkvi, nachádzajúci sa v
intraviláne , KN C, parcela č.276/1 o celkovej výmere 10054 m2. Súčasťou cintorína je aj dom smútku,
KN C, parcela č. 275 o celkovej výmere 165 m2.
(3) Správcom cintorína je Obec Dolné Plachtince, ktorá zaisťuje správu cintorína a domu smútku
prostredníctvom dodávateľa, ktorým je na základe zmluvy:
Chryzantéma s.r.o.
Banícka 43/696,Veľký Krtíš 99001,IČO:45404003,IČ DPH:SK 2023016204
Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 22 ods.1 písm. e, zákona č.455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v spojení zákona č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve v znení neskorších predpisov, č.j.06/02543
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§2
PREVÁDZKOVÁ DOBA CINTORÍNA
(1) Cintorín je prístupný verejnosti denne bez obmedzenia. Obec Dolné Plachtince môže z
oprávnených dôvodov prístup na cintorín, alebo jeho časť dočasne obmedziť, alebo zakázať, napr. v
čase vykonávania terénnych úprav, exhumácií, v zimnom období, pokiaľ nie je možné zaistiť
bezpečnosť návštevníkov.
(2) Deťom do 8 rokov je dovolený vstup do cintorína len v sprievode dospelých osôb.

§3
VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPRÁVANIA SA NA CINTORÍNOCH
(1) Návštevníci cintorína sú povinní zdržať sa takého konania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zomrelých, alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, najmä chovať sa hlučne, používať
prenosné nosiče zvuku, požívať alkoholické nápoje, omamné psychotropné látky, odhadzovať
odpadky mimo nádoby k tomu určené, poškodzovať, alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať hrobové
zariadenia a výzdobu cudzích hrobov a používať priestory cintorínov a ich vybavenia k iným účelom,
než k akým sú určené.
(2) Do cintorína je zakázaný prístup osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám so
psami, mačkami a inými zvieratami.
(3) V cintoríne je zakázané chodiť na bicykloch, detských trojkolkách, skateboardoch a kolieskových
korčuliach.
(4) Vozidlá môžu do cintorína vchádzať a zdržiavať sa len so súhlasom správcu cintorína a pri splnení
stanovených podmienok.
(5) Ukladanie nádob náradia a iných predmetov na zelené pásy, do uličiek a na miesta okolo hrobov
nie je povolené.
(6) Lampáše a sviečky je možné zasvietiť na jednotlivých hroboch len vtedy, pokiaľ sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru. V odôvodnených prípadoch môže správca cintorína
používanie otvoreného ohňa obmedziť, alebo zakázať.
(7) Z hygienických dôvodov nie je povolené v areáli cintorína piť vodu z vodovodných kohútov. Táto
voda je určená k prevádzkovým účelom a na polievanie zelene na prenajatých hrobových miestach.
Je zakázané odnášať vodu v náhradných obaloch z areálu cintorína.
(8) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je potrebné odkladať na určené miesta, a to podľa
potreby oddelene. Je zakázané spaľovať odpad na cintoríne.
(9) Návštevníci ani nájomcovia hrobových miest nemajú oprávnenie vykonávať akékoľvek zásahy do
zelene vysadenej správcom cintorína. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nemôžu vykonávať
akúkoľvek výsadbu a výrub drevín v areáli cintorína.
(10) Usporiadanie pietnych a spomienkových akcií na cintoríne je možné so súhlasom správcu
cintorína. Týmto nie je dotknutá povinnosť usporiadateľa oznámiť zhromaždenie podľa osobitného
zákona.
(11) V cintoríne je povolené vykonávať akékoľvek práce v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý
ustanovuje tento prevádzkový poriadok. Vykonávanie opráv a úprav hrobových zariadení a
kamenárskych prác je potrebné pred začatím oznámiť správcovi cintorína.
(12) Dozor nad poriadkom na cintoríne vykonáva zamestnanec správcu cintorína, poverení
zamestnanci obce.
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§4
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA CINTORÍNE
(1) Obec Dolné Plachtince ako zriaďovateľ poskytuje nasledujúce služby:
a) správu a údržbu komunikácií, zelene a oplotenia cintorína
b) vývoz odpadkov
c) upratovanie a udržiavanie čistoty v priestoroch cintorína
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína, za týmto účelom je správca cintorína
oprávnený zaisťovať všetky potrebné údaje
e) prenájom hrobových miest
f) poskytovanie informácií o voľných hrobových miestach, prípadne hrobovom zariadení.
(2) Správca na zvláštnu žiadosť zabezpečí údržbu a úpravu hrobových miest.
(3) Správca tiež zabezpečuje údržbu obradnej siene, výkopové práce súvisiace s pochovávaním,
organizáciu pohrebných obradov a vlastného pochovávania a ďalšie služby na základe požiadaviek
pozostalých, resp. objednávateľov pohrebných služieb.
(4) Odvoz a likvidáciu odpadov z cintorína zabezpečuje Obec Dolné Plachtince.

§5
CENNÍK SLUŽIEB
(1) Ceny za služby poskytované uvedené v § 4. ods. 1, sú zahrnuté v cene nájmu za hrobové miesto.
Nájomné za hrobové miesta

EUR

1.

Za miesto na jednohrob na 10 rokov
(za dvojhrob a viachrob sa počíta 1,66.-Eur za každé ďalšie miesto)

2.

Za miesto na detský hrob na 10 rokov

3.

Za hrobku na 10 rokov

4.

Za urnové miesto na 10 rokov

3,31
+1,66
3,31
33
3,31

Nájomné sa uhrádza na základe platobného predpisu, ktorý vystaví obec.
(2) Pri stavebných úpravách je nájomca hrobového miesta povinný zaplatiť správcovi cintorína
poplatok, v ktorom je zahrnutá spotreba vody a zabezpečenie prístupu na cintorín:
1.

2.

Poplatky za stavebné úpravy
Poplatok za vstup za účelom stavebných úprav pomníka jednohrobu
a urnového miesta
(dvojhrob a viachrob sa počíta násobkom hrob. miesta)
Poplatok za položenie pomníka detského hrobu

EUR
3,31

3,31

(3) Za uloženie rakvy s ľudskými telesnými pozostatkami v dome smútku s použitím chladiaceho
zariadenia a využitím celého zariadenia domu smútku až do ukončenia pohrebného obradu sa vyberá
poplatok:
1.

Poplatky za použitie domu smútku
Poplatok za použitie domu smútku a zariadení

EUR
27

(4) Za zosnulých, ktorí mali posledný trvalý pobyt v obci Dolné Plachtince sa položka podľa bodu 3
nevyberá.
(5) Nájomné a poplatky podľa odsekov 1, 2 a 3 sú príjmom obce.
(6) Ceny ostatných služieb sú dané cenníkom zmluvnej pohrebnej spoločnosti.
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§6
ULOŽENIE ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV, EXHUMÁCIA
(1) Rakva s ľudskými telesnými pozostatkami zomrelého sa ukladá do samostatného hrobu, ak
všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do hromadného hrobu.
(2) Ľudské pozostatky je možné uložiť na cintoríne vždy len so súhlasom správcu cintorína,
spôsobom, ktorý určí. To isté platí aj o vykonávaní prác spojených so zaisťovaním exhumácií.
(3) Spopolnené ľudské pozostatky je možné uložiť na cintoríne (prípadne urnu s popolom odobrať)
vždy len so súhlasom správcu cintorína, spôsobom ktorý určí.
(4) Pred uložením ľudských pozostatkov alebo spopolnených ľudských pozostatkov, prípadne
exhumáciou je správca cintorína povinný a oprávnený zisťovať u občanov, prípadne u pohrebnej
služby všetky potrebné údaje v súlade so zákonom. Objednávateľ pohrebu, alebo pohrebná služba sú
povinní tieto údaje poskytnúť.
(5) Výkop hrobu na uloženie ľudských pozostatkov v rakve sa vykonáva v rozmeroch:
a) dĺžka hrobu 210 cm
b) šírka hrobu 80 cm
c) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 160 cm na uloženie
telesných pozostatkov jedného zomrelého (jedna rakva), pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej
120 cm
d) hĺbka hrobu 220 cm ak majú byť v hrobe uložené pozostatky druhého zomrelého (druhá rakva)
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná zeminou vo výške
minimálne 120 cm
(6) Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste, po uplynutí tlecej doby, sa musí s nájdenými
ľudskými ostatkami narábať s pietou. Nájdené ľudské ostatky sa musia uložiť v spodnej časti hrobu,
pod úrovňou pochovávanej rakvy, kde sa zasypú zeminou.
(7) Úpravu hrobového miesta po uložení ľudských pozostatkov vykoná nájomca hrobového miesta na
vlastné náklady tak, aby nebol narušený estetický vzhľad cintorína. Po skončení prác na úprave
hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a
odstrániť z neho zvyšný materiál.
(8) Exhumáciu ľudských ostatkov je možné vykonať po splnení podmienok stanovených zákonom č.
131/2010 Z. z.

§7
TLECIA DOBA
(1) Tlecia doba stanovená pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov je 10 rokov.

§8
ZRIAĎOVANIE HROBOVÉHO ZARIADENIA A PODMIENKY
VYKONÁVANIA PRÁC NA CINTORÍNE
(1) Zriaďovať hrobové zariadenia na cintorínoch je možné len s písomným súhlasom správcu cintorína
a za podmienok ďalej stanovených.
(2) Podmienky pre zariadenie hrobového zariadenia hrobu:
a) Vonkajšie rozmery hrobového miesta na uloženie rakiev s ľudskými pozostatkami zomrelého sú
jednohrob 250 cm x 120 cm, dvojhrob 250 cm x 240 cm; vonkajšie rozmery hrobového miesta na
uloženie urny sú 100x100 cm.
b) Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.
c) Základy musia zodpovedať rozmerom diela a hĺbke základovej špáry, ktorá je 60 cm pod
úrovňou okolitého terénu. Základová doska nesmie zasahovať do profilu výkopu hrobu.
d) Základy pamätníkov a náhrobkov musia byť vyhotovené z dostatočného únosného materiálu,
odolávajúceho vplyvom poveternostných podmienok, napr. z betónu prostého,
železobetónu, kamenného alebo tehlového muriva.
e) Predné a zadné rámy hrobu musia byť v priamke s rámami susedných hrobov; kde taká línia nie
je, určí túto správca cintorína.
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f) Vlastný náhrobok a rámy musia byť medzi sebou kotvené.
g) Pri stavbe v svahovitom teréne musia byť hrobové zariadenia rovnomerne
odstupňované.
(3) Podmienky pre zriadenie hrobového zariadenia hrobky:
a) Hĺbka výkopu musí odpovedať počtu uvažovaných uložení rakvy, maximálne 260 cm..
b) Steny musia byť vybudované z poréznych materiálov (tehly); pokiaľ bude použitý liaty betón, musí
byť z hrobky vyvedená difúzna zátka.
c) Steny hrobky z poréznych materiálov musia byť najmenej 30 cm široké, v prípade použitia liateho
betónu najmenej 15 cm musia byť izolované prímurovkou, včítane impregnačných náterov.
d) Dno hrobky môže byť bez betónovej dlážky (kopaná zemina). V prípade, že dno bude
vybetónované, musí byť vybudovaný trativod o rozmeroch 40x40 cm a hĺbke 50 cm, vyplnený
drenážnym materiálom.
e) Steny musia byť vyhotovené na betónovom základe minimálne 50 cm vysokom v šírke
predpokladanej vymurovky.
f) Do stien hrobky musia byť zabudované vstupné otvory a úchyty.
g) Kovové prvky v hrobke (traverzy pre uloženie rakiev a stropné nosiče) musia byť opatrené
antikoróznym náterom a jeho stav musí byť kontrolovaný najmenej 1 x za desať rokov.
h) Prevedenie stropu hrobky je potrebné vyhotoviť tak, aby sa rakvy ľahko umiestňovali na jednotlivé
stanoviská s tým, že vstupný otvor a vlastná svetlosť hrobky budú najmenej 220 cm (podľa
veľkosti rakiev).
i) Na prevedenie stropu a uzatvorenie hrobky musia byť použité železobetónové preklady, ich špáry
sa zalejú betónom a povrch sa zaizoluje.
j) Na vybudovaný strop sa položí 20 cm zeminy, ktorá slúži ako zápachová zátka, alebo sa umiestni
krycia doska nepriepustne uzatvárajúcu hrobku, so špárami uzavretými trvalým tmelom.
k) Nosnosť stropu musí byť najmenej 100 kg/m2.
l) Vlastné hrobové zariadenie musí byť postavené na samostatnom základe, mimo hlavnej
konštrukcie hrobky.
(4) Správca cintorína môže vo svojom súhlase so zriadením hrobky stanoviť:
- dobu výstavby hrobky,
- zabezpečenie miesta z hľadiska pádu osôb a bezpečnosti návštevníkov cintorína,
- požiadavky na ochranu zelene v okolí staveniska,
- spôsob skladovania stavebného materiálu, odpadov a ich odstraňovanie,
- povinnosť dozoru pri výstavbe,
- priebežné a záverečné kontroly postupu prác.
(5) Vybudovanú hrobku preberá po technickej stránke správca cintorína, ktorý môže pre trvalé
užívanie stavby určiť:
- druh používaných rakiev pre pochovávanie v hrobke,
- spôsob a cyklus revízií hrobky.
(6) Pri realizácii prác v cintoríne je potrebné dodržiavať podmienky dohodnuté so správcom,
najmä:
- rešpektovanie dôstojnosti miesta a obmedzenie hlučných prác,
- neobmedzovať priechodnosť komunikácií a prístup k ostatným hrobovým miestam,
- nenarušovať hrobové miesta alebo akokoľvek inak obmedzovať práva nájomcov ostatných
hrobových miest.
(7) Po ukončení prác je potrebné uviesť okolie miesta prevádzaných prác do pôvodného stavu.
Rovnako je povinnosť odpratať prebytočný výkopok a upraviť miesto uloženia do šiestich mesiacov od
pohrebu

§9
POVINNOSTI A ČINNOSŤ SPRÁVCU V SÚVISLOSTI S NÁJMOM HROBOVÝCH MIEST
(1) Správca cintorína je povinný prenajať miesto pre hrob na dobu neurčitú a nesmie ho vypovedať
skôr ako pred uplynutím tlecej doby.
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(2) Na prenájom hrobového miesta správca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu, na základe ktorej má
nájomca právo na uloženie ľudských pozostatkov, zriadenie hrobu, upravenie povrchu a zriadenie
hrobového zariadenia.
(3) Správca cintorína je povinný mať plán hrobových miest na cintoríne, ďalej je povinný viesť
evidenciu všetkých voľných ako aj prenajatých hrobových miest a umožniť občanovi nahliadnuť do
plánu hrobových miest. Hrobové miesta správca zriaďuje a pripravuje k prenájmu tak, aby tvorili
ucelené sektory, oddiely, alebo skupinky hrobov rovnakého charakteru a rozmerov. Nikto nemá nárok
na individuálne umiestnenie mimo vymedzeného priestoru.
(4) Žiadna oprávnená osoba nemá právo na prenájom vopred vyhliadnutého miesta pre hrob s
výnimkou, že nájom sa bude uzavierať na hrobové miesto, ktoré je na mieste po blízkom príbuznom a
uplynula 10-ročná tlecia doba uloženia ľudských ostatkov.
(5) Prepísať právo na miesto vzniknuté zo zmluvy o nájme resp. dohodnúť na inú osobu počas
platnosti zmluvy môže len správca cintorína na návrh nájomcu. V prípade smrti nájomcu miesta,
prechádza právo zo zmluvy na dediča, ktorý je povinný oznámiť správcovi zmenu údajov potrebných
na vedenie evidencie hrobových miest.
(6) Dojednaním nájomcu s treťou osobou o prevode práva z nájomnej zmluvy na hrobové miesto nie
je správca viazaný.
(7) Správca cintorína je povinný:
a) Zistiť u nájomcu údaje požadované zák. č. 131/2010 Z. z. pre vedenie evidencie súvisiacej s
prevádzkovaním cintorína.
b) Odovzdať nájomcovi k užívaniu hrobové miesto a oboznámiť ho s jeho určením tak v teréne, ako
aj na orientačnom pláne hrobových miest cintorína.
c) Umožniť nájomcovi užívanie hrobového zariadenia, alebo hrobky za podmienok stanovených v
§ 8 tohto prevádzkového poriadku.
d) Umožniť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zariadeniu cintorína, zdržať sa akýchkoľvek
zásahov do hrobového miesta, alebo hrobového zariadenia s výnimkou prípadov, kedy je to
nevyhnutne potrebné, napr. v dôsledku pochovávania do susedného hrobu, alebo hrobky,
kamenárskych prác, alebo úprav cintorína prípadne pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy,
v týchto prípadoch je obmedzenie prístupu možné iba na nevyhnutne potrebný čas.

§ 10
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA
(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) Poskytnúť správcovi cintorína, prípadne určenému zamestnancovi obce, ktorý vedie celkovú
evidenciu hrobových miest na cintoríne a agendu nájomných zmlúv na hrobové miesta (na
Obecnom úrade v Dolných Plachtinciach), všetky potrebné údaje v súlade so zákonom č.
131/2010 Z. z.. Oznamovať správcovi cintorína, alebo určenému zamestnancovi všetky
súvisiace zmeny týchto údajov.
b) Platiť riadne a načas nájomné za prenajaté hrobové miesto a úhradu za služby s tým spojené,
výšku týchto stanovuje obecné zastupiteľstvo v súlade s platnými predpismi. Podmienky
prechodu nájmu, následky neuzavretia nájomnej zmluvy a podmienky zániku nájmu
ustanovuje zákon. Nájomca hrobového miesta nie je oprávnený dať správcom prenajaté
hrobové miesto do podnájmu.
c) zriaďovať hrobové zariadenie v súlade s ustanoveniami § 8. Pred začatím prác je potrebné
vyžiadať písomný súhlas správcu cintorína a riadiť sa pri vykonávaní týchto prác jeho
pokynmi, v prípade zriadenia hrobky, odovzdať správcovi cintorína k odsúhlaseniu
dokumentáciu obsahujúcu technickú správu, pôdorys, bočný nákres a rez hrobkou s
uvedením mena a adresy realizátora zámeru, po dokončení prác požiadať správcu cintorína o
jej technické prevzatie a riadiť sa pokynmi správcu cintorína vydanými k trvalému užívaniu
hrobky.
d) Vykonávať údržbu prenajatého hrobového miesta a hrobového zariadenia v nasledujúcom
rozsahu a spôsobom:
- zaistiť úpravu plochy hrobového miesta,
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- zaistiť, aby plocha hrobového miesta nezarastala nevhodným porastom, ktorý narúša

estetický vzhľad cintorína a priebežne zaisťovať údržbu hrobového miesta a hrobového
zariadenia na vlastné náklady tak, aby ich stav nebránil užívaniu iných hrobových miest.
- odstrániť znehodnotené kvetinové a iné dary odpad zo sviečok a ďalšie predmety, ktoré
narušujú estetický vzhľad cintorína a to na miesto na cintoríne určené pre zber odpadu,
- v prípade, že je narušená stabilita hrobového zariadenia, zaistiť na vlastné náklady jeho
opravu, rovnako v prípade, že hrobové zariadenie ohrozuje životy, alebo majetok ďalších
osôb.
e) Strpieť číselné označenie resp. iné označenie hrobového miesta vykonané správcom cintorína,
spôsobom obvyklým v cintoríne, alebo jeho časti.
f) Vykonávať uloženie ľudských pozostatkov a ľudských spopolnených pozostatkov, ostatkov,
alebo akékoľvek ďalšie nakladanie s nimi len spôsobom, ktorý je v súlade s § 6.

§ 11
DOSTUPNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
(1) Správca cintorína zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok verejne prístupný na vhodnom a
viditeľnom mieste v cintoríne.

§ 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa ............. pod číslom uznesenia .......... a nadobúda
účinnosť dňom 01.05.2017.
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši schválil tento Prevádzkový poriadok
svojím rozhodnutím ............................. .

Bc. Cyril Bartók
starosta obce
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