OBEC LEMEŠANY
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm g/ s poukazom
na ustanovenie § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 42 /2006
Cintorínsky poriadok obce Lemešany
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „Cintorínsky poriadok“) sa vydáva
s cieľom upraviť pravidlá prevádzky cintorínov, s tým súvisiace práva a povinnosti
občanov a upravuje prevádzku cintorínov v obci Lemešany.
§2
Správa cintorínov
1. Správcom cintorínov je obec Lemešany.
2. Obsah správy cintorínov vymedzujú nasledovné povinnosti:
a) dohľad nad dodržiavaním všeobecného poriadku a pravidiel stanovených týmto
nariadením
b) kosenie trávnatých plôch
c) čistenie plôch od náletov a údržba vzrastlej zelene
d) technická údržba cintorína a nakladanie s drevinami
e) udržiavanie čistoty cintorínov, riadneho stavu komunikácií
f) udržiavanie vodovodnej siete
g) prevádzkovanie a údržba osvetlenia
h) čistenie domu smútku, otváranie a zatváranie podľa potreby občanov
i) otváranie a zatváranie areálov cintorínov
j) drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním cintorínov
k) údržba hrobov významných osobností obce a neprepožičaných miest na cintoríne
l) údržba a prevádzka ozvučenia cintorínov
m) evidencia hrobov a nájom voľných hrobových miest
n) evidencia a vyberanie poplatkov za nájom hrobového miesta
o) ochrana oprávnených záujmov majiteľov náhrobných kameňov, sledovanie
umiestnenia náhrobkov, ich pohybu alebo úprav, nakladanie s náhrobnými kameňmi
opustených hrobov po splnení podmienok stanovených týmto nariadením.
§3
Pravidlá prevádzky cintorína
1. Cintoríny sú verejnosti prístupné
 v letnom období (1. apríl – 30. september)

od 7,00 h do 22,00 h

 v zimnom období (1. október – 30. marec)
od 7,00 h do 20,00 h
 v období sviatku Pamiatky zosnulých
nepretržite
Mimo prevádzkovej doby sa cintoríny uzamykajú a vstup na ne je bez povolenia
správcu zakázaný.
Starosta obce Lemešany môže udeliť výnimku z pravidiel prevádzky cintorínov.
2. Návštevníci cintorínov a osoby, ktoré tam vykonávajú práce sú povinní chovať sa
spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na cintorínoch nie je dovolené robiť hluk,
výtržnosti, fajčiť, odhadzovať nedopalky cigariet, požívať alkoholické nápoje a iné
návykové látky, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených, vodiť alebo
vpúšťať psov a iné zvieratá, zhadzovať náhrobné kamene, bezdôvodne šliapať po
hroboch a náhrobkoch, zneuctievať ich (napr. farbou, popisovaním hanlivými nápismi
a kresbami a pod.), ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek ako aj zariadenia cintorínov
a konať akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti.
V celom objekte cintorínov sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť popri
bicykli. Rovnako sa zakazuje jazda na iných podobných prostriedkoch (napr. korčule,
kolobežka, skateboard a pod.)
3. Správca môže prístup na cintoríny alebo ich časti dočasne zakázať, napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť
bezpečnosť návštevníkov cintorínov.
4. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na cintoríny
vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom správcu.
5. Správca umožní voľný prístup k objektom na cintorínoch v dobe ich sprístupnenia
verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
6. Správca je oprávnený odstraňovať netrvanlivé ozdoby (napr. kytice, vence), ak rušia
po zvädnutí estetický vzhľad cintorínov. Na polievanie je možné používať nádoby
donesené, avšak tieto nie je možné skladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody.
7. Sviečky a kahance na cintorínoch možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo
nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné a
požiarne predpisy v zmysle platných právnych predpisov.
8. Cesty na cintorínoch a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako
komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez
súhlasu správcu umiestňovať lavičky alebo odkladacie a úschovné priestory v okolí
hrobov.
9. Užívanie domu smútku:
a) prevádzku domu smútku zabezpečuje správca cintorínov
b) obradná miestnosť slúži výhradne na smútočné obrady a rozlúčky so
zosnulými
c) truhly so zosnulými sa ukladajú do chladiacich boxov, ukladanie zosnulých
mimo chladiacich boxov je zakázané.
10. Správca cintorínov je povinný:
a) umiestniť cenník za poskytované služby na viditeľnom mieste na Dome
smútku,
b) vykonávať pietny akt dôstojným spôsobom,
c) zabezpečiť ozvučenie počas pietneho aktu,
d) počas pietneho aktu vykonávať prácu v dôstojnom odeve, a vykonať
uzatvorenie hrobu až po odchode účastníkov pietneho aktu.

§4
Prenájom miesta na cintoríne
1. Miesto na cintoríne (miesto pre hrob, miesto pre urnu) sa prenajíma písomnou
dohodou o nájme hrobového miesta, ktorú uzatvára žiadateľ – nájomca so správcom
cintorínov minimálne na dobu neurčitú. Na základe tejto dohody má nájomca právo
zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo spopolnené
pozostatky zosnulého, upraviť povrch miesta. Nájomcom môže byť len fyzická osoba
staršia ako 18 rokov.
2. Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového
miesta. Meno tejto osoby doplní správca cintorínov do evidencie na základe
splnomocnenia nájomcu. Ak nemožno získať splnomocnenie, zapíše správca
kontaktnú osobu na základe čestného vyhlásenia. Kontaktnou osobou môže byť len
občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov.
§5
Starostlivosť o prenajaté miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. Hrobové miesto
a jeho bezprostredné okolie musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od
rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov alebo okolité hroby.
2. Ak správca cintorínov zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo je
nebezpečenstvo z omeškania, urobí potrebné opatrenia správca cintorína na náklady
oprávneného.
3. Nájomca hrobového miesta sa môže so správcom cintorínov dohodnúť o odplatnom
udržiavaní prenajatého miesta, pravidelnej úprave, výsadbe kvetov a pod.
4. Starostlivosť o prenajaté miesto na cintoríne nesmie ísť na úkor vzhľadu okolitých
hrobov a poriadku na cintoríne vo všeobecnosti.

§6
Prechod práv k nájmu
1. V prípade uloženia zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom
dohodou o nájme hrobového miesta, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. Pri
úmrtí nájomcu prechádza právo na jemu blízke osoby, ak to nie je možné, tak na
osobu určenú na základe dohody pozostalých.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po
uplynutí tlecej doby (najmenej 10 rokov) na pohrebisku.
3. V prípade zmeny mena na náhrobku je každý z nájomcov povinný oznámiť túto
skutočnosť správcovi cintorína.

§7
Zánik práva k hrobovému miestu a likvidácia hrobového miesta
1. Právo k hrobovému miestu zaniká:
a) nie je zaplatený poplatok za nájom hrobového miesta
b) pohrebisko alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené
c) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
na ďalšiu dobu
2. Správca cintorínov upozorní oprávnenú osobu na skutočnosti podľa odseku 1
a) písomnou výpoveďou nájomnej zmluvy, ktorú doručí najmenej 3 mesiace pred
dňom zániku práva k hrobovému miestu a to podľa odseku 1 písm.b ) a c)
b) vyvesením oznámenia na cintoríne na mieste na to určenom, ktoré musí visieť
najmenej 2 mesiace,
c) ak správca cintorínov vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 1 písm a) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo
dňa odkedy nebol zaplatený nájom.V prípade neznámeho nájomcu výpovedná
lehota uplynie 5 rokov odo dňa odkedy nebol zaplatený nájom.
3. Ak správca cintorínov vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 1 pís. b) a c) musí
zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto na vlastné náklady.
4. Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto správca cintorínov:
a) zabezpečí obrazovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave
príslušenstva tohto miesta.
b) odstráni pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich
v depozite. Ak si ich oprávnená osoba do jedného roka od uloženia pomníka,
epitafnej dosky a ich príslušenstva nevyzdvihne, naloží s nimi správca ako
s vecami opustenými.
c) opustené, historicky cenné pomníky je správca povinný umiestniť na
vyhradenom mieste na cintoríne
d) pozostatky a urny po zániku užívacieho práva na hrobové miesto sa buď
ponechajú na doterajšom mieste, alebo sa po uplynutí tlecej doby 10 rokov
uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa spopolnia a popol sa
zmieša so zemou.

§8
Stavby a práce na cintoríne
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne v súvislosti s hrobovým miestom
alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobov, náhrobku, rámu) treba predchádzajúci
súhlas správcu cintorínov.

2. Pri realizovaní stavby alebo inej úpravy už jestvujúcej stavby musí sa stavebník riadiť
pripomienkami správcu cintorínov, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo
druh použitého materiálu a vzťah k okolitým hrobovým miestam.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené
na susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so
súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a správcu cintorínov.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správcu cintorínov odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorínov nie je dovolené
vynášať z cintorína časti náhrobkov.
5. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len osoby na to určené správcom cintorínov. Vo
výnimočných prípadoch môže správca cintorínov povoliť, aby telá zosnulých uložila
do hrobu iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu s povolením správcu cintorínov
uložiť na prepožičané miesto aj iné osoby.
6. Výkopové práce a iné zemné práce najmä odkladanie zeminy a formovanie hrobov
môžu vykonávať len správou pohrebiska na to určené osoby, správa pohrebiska však
môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku. Na prenajatých miestach
oprávnené osoby alebo osoby im blízke alebo iné osoby môžu vykonávať jednoduché
práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie, vysádzanie a polievanie
kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
7. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom
správcu cintorínov. Správca ich môže odstrániť, ak narušujú prevádzku cintorína alebo
starostlivosť o hrobové miesta.
8. Za škody spôsobené na hroboch a zariadení cintorínov následkom pracovnej činnosti
zodpovedá ten, kto túto pracovnú činnosť vykonáva.
§ 9
Rozmery hrobových miest
1. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady správcu
cintorínov, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta:
a) jednohrob dospelých 130 x 260 cm
b) dvojhrob dospelých 160 x 260 cm
c) hrob dieťaťa 120 x 180 cm
d) urna 100 x 100 cm
Uvedené sú maximálne vonkajšie rozmery hrobov. Plošná výmera obsahuje plochu na
vybudovanie obrubníka i pomníka.
2. Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.
3. Steny medzi jednotlivými hrobkami musia byť najmenej 60 cm široké.
4. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu.
5. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej línii s prednými a zadnými hranami
susedných rámov.

§ 10
Osobitné ustanovenia
1. Za dodržiavanie poriadku na cintorínoch zodpovedá správca cintorínov, ktorý sa
postará o to, aby tento cintorínsky poriadok bol umiestnený (vyvesený) na verejne
prístupnom a vhodnom mieste.
2. Ďalšie podrobnosti o pohrebníctve, ktoré neupravuje tento cintorínsky poriadok
upravuje zák.č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č.455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
§ 11
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto Cintorínskeho poriadku vykonávajú:
a) poverení zamestnanci obce Lemešany
b) hl. kontrolór obce Lemešany
c) poslanci Obecného zastupiteľstva obce Lemešany v rozsahu svojich právomocí
daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§
25 ods. 3 písm. d/ a e/.
§ 12
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení tohto Cintorínskeho poriadku fyzickými osobami je priestupkom
podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Za porušenie povinností tohto Cintorínskeho poriadku právnickými osobami alebo
fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie môže uložiť starosta obce Lemešany
pokutu až do výšky 200.000,- Sk v zmysle §13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 13
Prechodné a doplňujúce ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované.
2. Poplatky do účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti podľa predchádzajúcich
predpisov.
3. Upraví a doplní sa VZN č. 36/2003 o ostatných miestnych poplatkoch podľa
sadzobníka za cintorínske služby.

§ 14
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.42/2006 - Cintorínsky poriadok bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom obce Lemešany dňa 16.2.2006, uznesením č.
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.
2. Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí
cintorínske služby.

príloha č.1

-

Sadzobník poplatkov za

Ing. Jaroslav Buzogáň
starosta obce

