Mestské zastupiteľstvo mesta Želiezovce na základe ustanovenia §14 ods. 4 písm. g Zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
131/2010 o pohrebníctve ( ďalej len zákon ) schvaľuje toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 11/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011
o cintorínskych službách na pohrebiskách v Meste Želiezovce a Prevádzkový poriadok pohrebísk
mesta Želiezovce a jeho mestských častí Mikula a Svodov

Čl. I
VZN č. 4/2011 o cintorínskych službách na pohrebiskách v Meste Želiezovce sa mení a dopĺňa
takto:
1. § 1 znie nasledovne:
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje prevádzkovanie pohrebísk
na území mesta Želiezovce a v mestských častiach.
2) Týmto VZN sa riadia vlastníci nehnuteľností, na ktorých je zriadené pohrebisko, ich
prevádzkovatelia a správcovia, prevádzkovatelia pohrebných služieb, obstarávatelia
pohrebných a iných služieb, fyzické a právnické osoby, ktoré na pohrebiskách vykonávajú
práce alebo poskytujú služby, nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebísk.
3) Správa pohrebísk a cintorínskych služieb sa vzťahuje na nasledovné pohrebiská v Meste
Želiezovce:


Cintorín vo SVODOVE na parc.č. 170/1 o výmere 6 594 m2 vo vlastníctve Reformovanej
kresťanskej cirkvi a na parc.č. 170/2 o výmere 2 244 m2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi



Cintorín v MIKULY na parc.č. 108/1 o výmere 12 862 m2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej
a Reformovanej kresťanskej cirkvi po ½.



Cintorín rímsko-katolíckej cirkvi v ŽELIEZOVCIACH na parc.č. 581/1 o výmere 14 823 m2 vo
vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi



Cintorín reformovanej kresťanskej cirkvi v ŽELIEZOVCIACH na parc.č. 582/1 o výmere 10 851
vo vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi

2. v § 3 bod 1) sa vypúšťa veta: „Pohrebiská v aglomerácií Mesta Želiezovce sú zverené subjektu,
ktorý je poverený Mestom Želiezovce na prevádzkovanie domov smútku a pohrebísk a ktorý musí
disponovať osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky.“
3. V § 3 bod 2) písmeno f) znie nasledovne: „starať sa o údržbu hrobov kultúrneho a historického
významu.“
4. § 4 znie nasledovne:
Prevádzkovanie pohrebiska
1) Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v § 2 tohto VZN je Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01
Želiezovce. Niektoré činnosti na pohrebiskách sú zabezpečované prostredníctvom poskytovateľa
služieb.
2) Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä:
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· vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
· vykonávanie exhumácie,
· vedenie evidenciu súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
· správu pohrebísk,
· správu márnice a domu smútku,
· údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

5. § 19 sa dopĺňa bodom 5) s nasledovným znením: „Prílohu č. 1 tohto VZN tvorí Prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Želiezovce a jeho mestských častí Mikula a Svodov.“

Čl. II
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Želiezovce a jeho mestských častí Mikula a Svodov sa mení
a dopĺňa takto:
1. Článok 1. znie nasledovne:
Zriadenie pohrebísk
Mesto Želiezovce v zmysle § 17, bod) 1 Zákona č. 131/2010 Z. z. (Zákon o pohrebníctve) je
prevádzkovateľom nasledovných pohrebísk:
• Cintorín vo SVODOVE na parc.č. 170/1 o výmere 6 594 m2 vo vlastníctve Reformovanej
kresťanskej cirkvi a na parc.č. 170/2 o výmere 2 244 m2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi
• Cintorín v MIKULY na parc.č. 108/1 o výmere 12 862 m2 vo vlastníctve Rímsko-katolíckej a
Reformovanej kresťanskej cirkvi po ½.
• Cintorín rímsko-katolíckej cirkvi v ŽELIEZOVCIACH na parc.č. 581/1 o výmere 14 823 m2 vo
vlastníctve rímsko-katolíckej cirkvi
• Cintorín reformovanej kresťanskej cirkvi v ŽELIEZOVCIACH na parc.č. 582/1 o výmere 10 851 vo
vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi
Uvedené pohrebiská sú zriadené v súlade s § 15 zák. č. 131/2010 o pohrebníctve.
2. V Čl. 2. bod 2) sa vypúšťa text: “poriadku na pohrebiskách vo všetkých domoch smútku (Želiezovce,
Mikula, Svodov)”
3. V Čl. 3. sa vypúšťa úvodné znenie: „Prevádzkovateľom pohrebísk uvedených v Čl. 1, podľa Nájomnej
zmluvy o prevádzkovaní a správe cintorína, uzatvorenej dňa 14.07.2011 je: Firma „CHRYZANTÉMA„ v
zastúpení Mikulášom Konopkom, Čata 327, IČO: 17890128.”
4. V Čl. 3. odsek I. bod 1) sa vypúšťa text: „(aj od iných firiem)“
5. V Čl. 3. odsek I. bod 2) sa vypúšťa text: „poriadku na pohrebiskách vo všetkých domoch smútku
(Želiezovce, Mikula, Svodov)“
6. V Čl. 3. odsek I. bod 12) sa vypúšťa text: „(v rozsahu ustanovenom v nájomnej zmluve medzi
zriaďovateľom pohrebísk a prevádzkovateľom)“
7. V Čl. 3. odsek I. sa dopĺňa bodom 12a) s nasledovným znením: „zabezpečuje zberné nádoby pre
návštevníkov miestnych cintorínov na umiestnenie odpadov z hrobových miest. Zberné nádoby sú
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umiestnené pri vstupoch alebo na území cintorínov a sú vyprázdňované bez zbytočného odkladu po ich
naplnení.“
8. V Čl. 3. odsek I. bod 13) sa vypúšťa text: „na vlastné náklady (v rozsahu ustanovenom v nájomnej
zmluve medzi zriaďovateľom pohrebísk a prevádzkovateľom)“
9. V Čl. 7. odsek II. bod 1) v prvej vete sa vypúšťa text: „ako aj nájomnou zmluvou medzi zriaďovateľom
a prevádzkovateľom pohrebiska.“

Čl. III
1. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Želiezovce dňa 14.12.2017
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 04.01.2018
V Želiezovciach dňa 19.12.2017

Ing. Ondrej Juhász v.r.
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