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Cintorínsky poriadok
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.5/2008
na prevádzku cintorína v Granč-Petrovciach.
Spoločnou záležitosťou všetkých obyvateľov našej obce, návštevníkov je zabezpečenie
zdravého životného prostredia. Povinnosťou občanov a všetkých hospodárskych zariadení
organizácií a inštitúcií na území obce je dbať o neustále zdokonaľovanie čistoty prostredia cintorína
a okolia, dbať o vytváranie podmienok pre zlepšenie tohto prostredia.
Na základe týchto požiadaviek vydáva Obecné zastupiteľstvo v Granč-Petrovciach
podľa zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3, písm. h VZN (ďalej len
nariadenie) na prevádzku pohrebiska v rámci svojej právomoci a v súlade s platnými právnymi
predpismi.
§1
Poriadok na pohrebisku.
Úvodné ustanovenie:
Úcta k pamiatke zosnulých k ich pozostalým a spoločenské postavenie a poslanie
pohrebísk , alebo verejných zdravotnotechnických zariadení určených k pietnemu pochovaniu
zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim
zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiska boli nielen stále udržiavané, ale aby sa
zároveň dbalo na všetky zdravotné a iné platné predpisy.
§2
Rozsah platnosti.
Toto nariadenie sa vzťahuje na obecný cintorín ( pohrebisko) , ktorý vlastní a spravuje
Obec Granč-Petrovce. Upravuje tiež rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti
prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov
cintorína a cenník poskytovaných služieb.
§3
Správa cintorína.
Cintorín ( pohrebisko) zriaďuje a spravuje Obec Granč-Petrovce. Starosta obce GrančPetrovce menuje správcu cintorína, ktorý je povinný:
1. starať sa o poriadok na cintoríne,
2. otvárať ho a zatvárať,
3. vydávať pozostalým (alebo iným) pomocným pracovný materiál
a pracovné nástroje, potrebné k výkopovým prácam hrobu,
4. vymeriava miesta hrobov v súlade s paragrafmi tohto nariadenia,
5. upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú
dôstojnosť cintorína a vyžaduje nutné odstránenie závad (zlomené náhrobky, rozpad
betónových rámov, kosenie buriny, bodľačiam pod.),
6. v spolupráci s OcÚ a základnou školou sa stará o dôstojnosť týchto
hrobov, ktoré nemajú v obci pozostalých a ide o hroby širšieho a spoločenského
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významu (takéto hroby sa predom určia a po dohode so spomínanými inštitúciami
sa o ich udržiavaní napíše záznam.,
7. určí skládku suchých kvetov a vencov a dbá, aby okrem týchto skládok sa po cintoríne
nevytvárali iné,
8. obmedzovať vstup do cintorína rôznym motorovým vozidlám a mechanizmom, najmä
k výkopovým prácam hrobov. Výnimku vydá starosta obce len v tom prípade, že zem bude
taká premrznutá, že ľudská sila nebude schopná túto prácu vykonať.
§4
Pochovanie.
1. O tom na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje správca
cintorína po dohode s pozostalými ( nájomcom hrobového miesta).
2. Výkopové práce súvisiace s pochovaním resp. exhumáciou vykonáva na základe súhlasu
starostu obce ,odborne spôsobilá právnická osoba
§5
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu.
l. Prepožičanie miesta na cintoríne je pre občana, ktorý má trvalý pobyt v Granč-Petrovciach,
bezplatné.
2. Veková hranica na ponechanie voľného miesta pre najbližšieho príbuzného – manžela,
manželky sa ponecháva až po dovŕšení 50 rokov života.
§6
Cintorínske poplatky
1. Poplatok na 10 rokov podľa VZN o miestnych poplatkoch sú stanovené takto:
za :
dospelí :
deti :
- kryptu
25 €
12 €
- jeden hrob s obrubou
10 €
5€
- dvojhrob s obrubou
15 €
7€
- jeden hrob bez obruby
5€
3€
- dvojhrob bez obruby
7€
5€
2. Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov a to obci Granč-Petrovce týmito spôsobmi:
a) v hotovosti na OcÚ Granč-Petrovce
b) šekom na účet Obce Granč-Petrovce
c) na účet Obce Granč-Petrovce č. účtu 3447055001/5600
3. V prípade nezaplatenia v stanovenom termíne obec môže zvýšiť tento poplatok až o 50 %.
§ 7
Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu.
l. Telá zosnulých ukladajú do hrobu osoby z rodiny zosnulého, alebo osoby určené správou
cintorína, pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
2. Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia(.
3. Správca cintorína môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu bol pochované dve osoby
( manžel, manželka, dieťa, rodič). Spoločný hrob nad seba musí dodržiavať stanovenú
hĺbku hrobu určenú zákonom a spodný hrob musí byť prekrytý betónovou doskou.
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ČASŤ II.
§8
Stavby na cintoríne.
l. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas správy
cintorína. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných
predpisov potrebný.
2. Pri vyhotovení stavby musí sa stavebník riadiť úpravami správy cintorína najmä pokiaľ ide
o tovar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu, pritom základy musia byť vykopané
do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy.
- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm
3. Uličky medzi hrobmi musia byť 60 cm
4. Predné a zadné hrany rámcov základov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných
hrobov.
5. Zásady pri budovaní rámov hrobov:
- výška obruby hrobov má byť max. 50 cm
- vonkajšia dĺžka obruby 265 cm
- vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 125 cm, pre dvojhroby 240 cm
6. Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad
očistiť okolie hrobu a odstrániť zbytky materiálu.
7. Nie je prípustné bez súhlasu správy cintorína odpredávať, alebo odstraňovať vybudované
stavby.
8. Súčasťou pohrebiska je aj označená vodovodná prípojka s pitnou vodou.
9. Dom smútku naša obec neprevádzkuje, preto toto nariadenie, jeho prevádzku neupravuje.
§9
Dĺžka tlecej doby.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Dĺžka tlecej
doby sa na pohrebisku v Granč – Petrovciach určuje 20 rokov, odo dňa uloženia ľudských
pozostatkov do hrobu.
§ 10
Práce na pohrebisku.
Na prepožičaných miestach môže nájomca vykonávať drobné práce pre udržiavanie
a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie). Ostatné práce je nájomca povinný
ohlásiť vždy správcovi cintorína a vykonávať ich len z jeho súhlasom.

§ 11
Lavičky na pohrebisku
Lavičky na pohrebisku možno umiestňovať len so súhlasom správy cintorína.
Správa určí rozmery, tvar lavičky, spôsob upevnenia. Používať tieto lavičky môžu všetci
návštevníci cintorína. Lavičky situovať popri hlavnom chodníku v priestore, aby neprekážali
pohrebnému sprievodu.
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§ 12
Starostlivosť o prepožičané miesto.
l. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Ak správa cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve nájomcu,
aby ich v primeranej lehote odstránil.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence, ozdoby iného druhu, je nájomca povinný
ukladať na miestach určených správou cintorína.
§ 13
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie nedostatku.
1. Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto zanikne právo ak:
- pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta prepožičiavanie miesta
na ďalšiu dobu,
- cintorín, alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo uzatvorená,
- prepožičané miesto alebo hrobka nie je udržiavaná v dobrom stave.
Správa cintorína je povinná najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť nájomcu
na tieto skutočnosti.
§ 14
Správanie sa na cintoríne.
l. Návštevníci na cintoríne sú povinný správať sa primerane k piete miest.
Zakazuje sa na cintoríne fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod.
2. Zakazuje sa prístup do cintorína motorovými vozidlami a inými dopravnými
prostriedkami (bicykle, motocykle).
3. Odpadky a podobné predmety môžu sa ukladať len na miestach na to určených.
§ 15
Stromy a kríky na pohrebiskách.
l. Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom správy cintorína.
2. Likvidáciu vyrastených drevín možno vykonávať so súhlasom správy cintorína a pritom
je potrebné dbať, aby pri likvidácií drevín nedošlo k poškodeniu susedných hrobov.
okolia.
§ 16
Spôsob nakladania s odpadmi.
l. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do
zberných nádob na to určených na pohrebisku.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú
vyváža pravidelne, podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona
č. 223(2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých
predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené v VZN č.3/ 2007
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Granč – Petrovce. Za zber a odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo
zberných nádob zodpovedá správca cintorína.

6
§ 17
Dostupnosť záväzného nariadenia.
Obecný úrad v Granč-Petrovciach zabezpečí vydanie nariadenia a jeho umiestnenie na
vhodnom a pre verejnosť dostupnom mieste na cintoríne.
§ 18
Kontrola nariadenia a trestné sankcie.
l. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce ( starosta obce, poslanci,
komisie, OcÚ, orgány hygienickej služby a iné zmocnené orgány).
2. Za nedodržanie ustanovení záväzného nariadenia sa porušovatelia postihujú podľa
príslušnej vyhlášky.
3. V prípade nevymenovania správcu cintorína je poverený správou cintorína starosta
obce, zástupca starostu obce v jeho neprítomností.
§ 19
Prechodné a záverečné ustanovenia.
1. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené OZ v Granč-Petrovciach dňa 13.12.2008
v súlade so zákonom a je záväzné pre všetkých občanov, orgány a organizácie a na
území obce Granč-Petrovce.
2. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť len Obecné
zastupiteľstvo v Granč-Petrovciach.
3. Toto nariadenie bolo vyvesené na obecnej tabuli 15.12.2008
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009, týmto dňom sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2008

V Granč-Petrovciach dňa 13.12.2008

Peter P i t o ň á k
starosta obce

Prevádzkovateľ pohrebiska:
Obec Granč -Petrovce
Peter Pitoňák ,starosta obce

