VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 / 2007

O PREVÁDZKE
V OBCI

POHREBISKA

BREZOV

Obecné zastupiteľstvo v Brezove v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení O prevádzke pohrebiska v obci Brezov.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezove
dňa 05.03.2007 uznesením č. 4/03-2007 ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007.

Návrh VZN bol podľa §6, ods.3., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený
na úradnej tabuli v obci od 15.02.2007 do 05.03.2007.
Toto nariadenie bolo podľa §6, ods.8., zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení vyvesené
na úradnej tabuli v obci od 08.03.2007 do 27.03.2007.

Účinnosť nadobudlo dňa 28.03.2007

Článok 1
PORIADOK NA POHREBISKU
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské postavenie a poslanie
pohrebísk, ako verejných, zdravotno-technických zariadení určených k pietnemu
pochovaniu zomrelých, alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom
zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli nielen stále
udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa zároveň
dbalo na všetky zdravotné a iné platné predpisy.
Článok 2
ROZSAH PLATNOSTI
Toto nariadenie sa vzťahuje na miestny cintorín v obci Brezov.

Článok 3
SPRÁVA CINTORÍNA
Miestny cintorín spravuje Obec Brezov.
Je menovaný správca cintorína, ktorého povinnosťou je:
a) starať sa o poriadok na cintoríne
b) vykonávať bežnú údržbu (kosenie, oprava oplotenia)
c) vydávať osobám pracovný materiál a náradie na výkop hrobu
d) výkop hrobu vykonávajú traja občania obce v poradí podľa poradia domov, ak nemôžu
tak dávajú za seba náhradu, náhradník ale z poradia nevypadáva
e) starať sa o dôstojnosť tých hrobov, ktoré nemajú v obci pozostalých
f) zabezpečiť odvoz odpadu z kontajnera v spolupráci s obcou
g) zamedzovať vstupu na cintorín motorovým vozidlám a mechanizmom v prípade
podmočenej pôdy, výnimku na vstup vydáva starosta obce
h) odmenu za vykonávané práce určí starosta obce
Článok 4
PORIADANIE POHREBOV
Pohreby v obci Brezov sa konajú podľa miestnych zvyklostí v spolupráci s
pozostalými a to v rodinných domoch, v kostole a na cintoríne.
Článok 5
POCHOVÁVANIE
1. Miesto, na ktorom má byť podľa plánu pohrebiska schváleného obcou pochované telo
zosnulého, určuje správca cintorína po dohode s pozostalými. (súčasťou poriadku je plán
pohrebiska.)
2. Telá zosnulých osôb sú držané v dome smútku alebo v dome pozostalých a po uplynutí 48
hodín je vykonaný smútočný obrad.
3. V obci sa vykonávajú cirkevné obrady a občianske obrady podľa poslednej vôle zosnulého alebo priania pozostalých.

Článok 6
ROZDELENIE POHREBISKA
Na pohrebisku sa pochováva v jednotlivých radoch pre jednohroby, dvojhroby alebo
hrobky s pochovávaním nad seba.
Článok 7
PREPOŽIČANIE MIESTA PRE HROB
Prepožičanie miesta pre hrob je pre občanov obce Brezov (aj bývalých) na dobu
neurčitú a bez poplatku.
Článok 8
UKLADANIE TELESNÝCH POZOSTATKOV DO HROBU
1.
2.
3.
4.
5.

Uloženie telesných pozostatkov a následné umiestnenie pomníkov určí správca cintorína.
V prípade epidémie je možnosť uložiť do spoločného hrobu.
Po zaplnení posledného radu sa začne s pochovávaním zo spodnej časti.
V samostatnom hrobe je stanovená hĺbka 180 cm.
V hrobke nad seba sa musí dodržať stanovená hĺbka 230 cm, vrchný hrob do
výšky160 cm. Spodný hrob sa prekryje prepážkou.
Článok 9
EXHUMÁCIA

1. Pred uplynutím tlecieho času je možné telo zosnulého vyňať zo zeme len na pokyn
zástupcu okresného hygienika, alebo s jeho súhlasom a to za prítomnosti zástupcu
správy cintorína. Na žiadosť pozostalých je možné vykonať exhumáciu len výnimočne
zo zvlášť závažných dôvodov a to len vtedy, ak sa osoby blízke mŕtvemu o nej dohodli.
2. Telá zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať spravidla
pred uplynutím 2 rokov od pohrebu.
Článok 10
UKLADANIE SPOPOLNENÝCH POZOSTATKOV
Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého, vysloveného za jeho
života, prípadne podľa priania objednávateľa pohrebu a to v urne do už jestvujúceho
hrobu, alebo samostatne na miesto určené správcom cintorína.
ČASŤ II.
Článok 11
STAVBY NA CINTORÍNE
1. Na vybavenie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas správcu
cintorína. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa
osobitných predpisov potrebný.
2. Pri vyhodnotení stavby musí sa stavebník riadiť úpravami správcu cintorína, najmä
pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu.

P r i t o m:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
•
pri hrobe najmenej 80 x 200 cm,
•
pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm,
•
pri hrobe dieťaťa mladšieho ako tri roky, najmenej 50 x 100 cm.
1. Uličky medzi hrobmi musia byť 75 cm, uličky medzi radmi musia byť 115 cm.
2. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu.
3. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.
4. Dodržiavanie stanovených podmienok kontroluje osoba poverená obcou (správca
cintorína).
5. Zásady pri budovaní hrobov:
•
výška obruby hrobov musí byť 50 cm,
•
vonkajšia dĺžka obruby 265 cm,
•
vonkajšia šírka obruby pre jedno hroby 125 cm, pre dvoj hroby 240 cm.
Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu
a odstrániť zvyšky materiálu.
Nie je prípustné bez súhlasu správcu cintorína odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.
Článok 12
STROMY A KRÍKY NA POHREBISKÁCH
Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom správcu cintorína. Likvidáciu
vyrastených drevín možno vykonať len so súhlasom správcu cintorína a pritom je potrebné
dbať, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodzovaniu susedných hrobov. Po skončení
prác je občan povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu a odstrániť zvyšky drevín.
Článok 13
LAVIČKY NA POHREBISKU
Lavičky na pohrebisku možno umiestňovať len so súhlasom správcu cintorína.
Správca určí rozmery, tvar lavičky, spôsob upevnenia. Používať tieto lavičky môžu
všetci návštevníci cintorína. Lavičky situovať popri hlavnom chodníku, v priestore
aby neprekážali pohrebnému sprievodu.
Článok 14
PRÁCE NA CINTORÍNE
1. Telá zosnulých ukladajú do hrobu tie osoby, ktoré kopali hrob.
2. Udržiavanie a skrášľovanie hrobového miesta a okolia môžu vykonávať príbuzní a
ostatné oprávnené osoby.

Článok 15
STAROSTLIVOSŤ O PREPOŽIČANÉ MIESTO
1. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil.
3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a pod. je užívateľ povinný ukladať na
miestach určených obecným úradom ( do kontajnera).

Článok 16
ZÁNIK PRÁVA NA PREPOŽIČANÉ MIESTO, ZRUŠENIE HROBU
A ODSTRÁNENIE NÁHROBKU
1. Hroby a hrobky, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že majú kultúrnu hodnotu, alebo
historický význam, nesmú byť odstraňované ani po uplynutí času, na ktorý bolo miesto
prepožičané.
2. O zrušení pohrebísk platia ustanovenia § 24, vyhlášky č. 47/1966 Zb. Ministerstva
zdravotníctva.

Článok 17
ZAŽÍNANIE KAHANCOV A SVIEČOK NA CINTORÍNE
1. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na
cintoríne fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod.
2. Zakazuje sa prístup na cintorín motorovými vozidlami a inými dopravnými
prostriedkami (bicykle, motocykle a pod.).
3. Odpadky a podobné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.

Článok 18
DOSTUPNOSŤ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
Obecný úrad zabezpečí vydanie nariadenia a jeho umiestnenie pre verejnosť na
dostupnom a vhodnom mieste na cintoríne (vo vitríne domu smútku ).

Článok 19
KONTROLA NARIADENIA A TRESTNÉ SANKCIE
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce (poslanci, hlavný
kontrolór, komisia, obecný úrad), orgány hygienickej služby a iné zmocnené orgány.
2. Za nedodržiavanie ustanovení záväzného nariadenia sa porušovatelia postihujú
podľa príslušnej vyhlášky.

Článok 20
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Doterajšie kopanie hrobov sa uskutoční podľa súčasného poradia (podľa čísla domov).
Po ukončení tohto poradia sa budú hroby kopať podľa čl. 3 bod d.
2. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezove
dňa 05.03.2007 uznesením č. 1/2007 v súlade so zákonom a je záväzné pre všetkých
občanov, orgány a organizácie na území obce Brezov.
3. Výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť Obecné zastupiteľstvo
v Brezove.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 28.03.2007

Príloha:
1. Plán pohrebiska
2. Pasportizácia pohrebiska

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

