Príloha č. 1 k VZN č. 4/2011 o cintorínskych službách na pohrebiskách v Meste Želiezovce

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Želiezovce a jeho mestských častí
Mikula a Svodov
Úvodné ustanovenia
Tento prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Želiezovce a jeho mestských častí Mikula a Svodov je
vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, z. č.
126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a VZN Mesta Želiezovce č. 4/2011 o správe cintorínov,
poriadku na pohrebiskách. Jeho cieľom je riadiť činnosť prevádzkovateľa pohrebiska pri prevádzkovaní
uvedených pohrebísk a stanoviť povinnosti návštevníkov pohrebísk.
Čl. 1
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.
Čl. 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Preberanie zosnulého počas 24 hodín,
2) Prepožičiavanie chladiaceho zariadenia v súlade s platným VZN mesta Želiezovce č. 4/2011 o
správe cintorínov
3) Poskytnutie prípravnej miestnosti v domoch smútku - vrátane zabezpečenia ozvučenia prípadne
hudby pri smútočných obradoch,
4) Prepožičiavanie hrobového miesta
5) Výkop hrobov a hrobiek,
6) Pochovávanie zosnulých,

7) Ukladanie spopolnených pozostatkov,
8) Exhumácia za zákonom stanovených podmienok.

Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska
I.
Prevádzkovateľ v rámci správy cintorína zabezpečuje:
1) preberanie zosnulého počas 24 hodín
2) prevádzkovanie a prepožičiavanie chladiaceho zariadenia v súlade s platným VZN mesta Želiezovce
č. 4/2011 o správe cintorínov
3) prepožičiavanie domov smútku pri smútočnom obrade,
4) osobám vykonávajúcim smútočný obrad poskytuje prípravné miestnosti v dome smútku vrátane
zabezpečenie ozvučenia, prípadne hudby - aj pri občianskych smútočných obradoch,
5) zabezpečuje počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, úpravu ľudských pozostatkov a ich
ukladanie do rakvy, prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, výkop hrobov a hrobiek,
pochovávanie zosnulých, uskladnenie spopolnených pozostatkov, exhumáciu zo zákonných dôvodov a
za zákonom stanovených podmienok,
6) povoľuje iným právnickým a fyzickým osobám vykonávanie smútočného obradu,
7) dodržiava pohrebný poriadok mesta Želiezovce – VZN č. 4/2011 o správe cintorínov, poriadku na
pohrebiskách,
8) vedie evidenciu hrobov, hrobových miest a evidenciu prevádzky pohrebísk v súlade s platnými
predpismi,
9) vyberá poplatky za obnovenie užívacieho práva pohrebných miest v súlade s evidenciou vo všetkých
cintorínoch (Želiezovce, Mikula, Svodov),
10) opätovne vydáva opustené hrobové miesta po písomnom súhlase zriaďovateľa pohrebiska (mesto
Želiezovce) a za zákonom stanovených podmienok a dodržaných postupov,
11) zabezpečuje funkčnosť odberných miest vody určených pre verejnosť,
12) zabezpečuje pravidelnú celoročnú údržbu areálu cintorínov v Želiezovciach, v Mikuli a vo Svodove
– t. j. kosenie, čistenie, zimná údržba, zhromažďovanie a odvoz odpadov
12a) zabezpečuje zberné nádoby pre návštevníkov miestnych cintorínov na umiestnenie odpadov
z hrobových miest. Zberné nádoby sú umiestnené pri vstupoch alebo na území cintorínov a sú
vyprázdňované bez zbytočného odkladu po ich naplnení.
13) zabezpečuje vonkajšiu a vnútornú údržbu domov smútku, vrátane drobných opráv

14) vedie evidenciu o vnútornej údržbe domov smútku (interval dezinfekcie, typ použitých
dezinfekčných prostriedkov, výdaj ochranných pomôcok, kontrola stavu hasiacich prístrojov, označenia
únikových ciest, dátum kontroly chladiaceho zariadenia) a evidenciu drobných úrazov,
15) na príslušných miestach zverejní cenník cintorínskych služieb, prevádzkovú dobu cintorína a znenia
paragrafov 24 a 25 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov
cintorínov a nájomcov hrobových miest,
16) vyzýva užívateľov (nájomcov) hrobových miest na odstránenie zistených nedostatkov v
starostlivosti o prepožičané hrobové miesto,
II.
17) stavby, výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie hrobov sa môžu vykonávať len na základe
súhlasu zriaďovateľa cintorína - Mesta Želiezovce,
18) vykonávatelia stavby, ktorí majú písomné povolenie môžu vstúpiť do cintorína aj s motorovými
vozidlami za podmienky, že: vstup motorového vozidla musí hlásiť vodič prevádzkovateľovi pohrebiska.
Za vstup sa platí poplatok: vozidlo 2,- €. Počas smútočných obradov je vstup do areálu cintorínov
bezplatný,
19) lavičky k jednotlivým hrobom je možné umiestňovať len s písomným súhlasom zriaďovateľa
pohrebiska a to len v predpísaných rozmeroch. Bez písomného súhlasu môžu byť lavičky odstránené!
20) Stromy a kríky môžu byť na pohrebiskách vysádzané len so súhlasom zriaďovateľa.

Čl. 4
Povinnosti nájomcu hrobového miesta pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta (ďalej len nájomca) je povinný uzavrieť nájomnú zmluvu (na dobu
neurčitú) o užívaní hrobového miesta s prevádzkovateľom pohrebiska,
2) Nájomca hrobového miesta je povinný zaplatiť poplatok za užívanie hrobového miesta - podľa
platného cenníka prenájmu hrobových miest a hrobiek uvedeného vo VZN mesta Želiezovce č. 4/2011
o správe cintorínov, poriadku na pohrebiskách,
3) Nájomca je povinný prepožičané miesto udržiavať v riadnom stave,
4) Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie hrobového miesta,
5) Nájomca hrobového miesta je povinný umiestňovať sviečky na pohrebisku tak, aby nemohli spôsobiť
požiar na pohrebisku,
6) Nájomca hrobového miesta je povinný uskutočnenie prípadných stavieb na pohrebisku hlásiť
dopredu zriaďovateľovi alebo prevádzkovateľovi.
Čl. 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta

1) Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2) Na cintoríne sa zakazuje: odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod..
3) Návštevníci sú povinný rešpektovať pokyny správcu cintorína.
4) Odpadky a zbytočné predmety z hrobov ukladať len na vyhradenom mieste.
5) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť.
Čl. 6
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1) V meste Želiezovce sú cintoríny verejnosti prístupné podľa ročného obdobia nasledovne:
od 16.4. do 5.11 v čase od 6,00 hod. do 20,00 hod.
od 6.11 do 15.4 v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.
2) Mimo určených hodín je vstup na pohrebiská zakázaný!
Čl. 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovanie
I.
1) O tom, na ktorom cintoríne má byť uložené telo zosnulej osoby rozhoduje spravidla ten, kto pohreb
objednáva, pričom platí zásada, že zosnulá osoba má byť pochovávaná na cintoríne v tom obvode, kde
mala trvalé bydlisko alebo podľa osobitného priania zosnulej osoby za jej života.
2) Pochovávanie sa vykonáva uložením rakvy so zosnulým do hrobu alebo hrobky.
3) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
stanovené požiadavky:
Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov má byť najmenej 1,6 m,
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
Prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
Rakva musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
Minimálne vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zemou vo výške
minimálne 1,2 m.
Rozmery hrobov:
a) pre dospelú osobu 80 x 205 cm
b) pre dieťa do 10 rokov 60 x 160 cm
c) dieťa do 3 rokov 50 x 100 cm

4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená do hrobky musí
byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky
pred hlodavcami.
5) Spopolnené pozostatky sa môžu v urnách ukladať podľa priania pozostalých buď do zeme, alebo do
náhrobku.
II.
1) Evidencia pohrebiska - hrobov je zabezpečená v evidenčnej knihe a tiež aj elektronicky v rozsahu
stanovenom zákonom o pohrebníctve. Každé hrobové a hrobkové miesto je označené a evidované
číslom hrobu.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska prideľuje hrobové miesta podľa poradia, prípadne ak je voľné miesto,
podľa priania pozostalých.
Čl. 8
Dĺžka tlecej doby
1) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
2) Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách mesta Želiezovce je 10 rokov.
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad
rakovou bude najmenej 1 meter.

Čl. 9
Cenník služieb
1) Cenník služieb na pohrebiskách mesta Želiezovce bol schválený na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach, dňa 30.06.2011 v rámci VZN Mesta Želiezovce č. 4/2011 o správe
cintorínov, poriadku na pohrebiskách.
2) Cenník služieb je nasledovný:
Obnova hrobového miesta na 10 rokov
a) jednohrob (aj s obrubníkom) 37,- EUR
b) dvojhrob (aj s obrubníkom) 47,- EUR
c) trojhrob (aj s obrubníkom) 57,- EUR
d) päťhrob 77,- EUR
e) krypta 93,- EUR
Záverečné ustanovenia
1) Tento prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Želiezovce a jeho mestských častí Mikula a Svodov bol
schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach dňa 27.10.2011 pod číslom uznesenia

153/2011 a tvorí prílohu č. 1 VZN mesta Želiezovce č. 4/2011 o správe cintorínov, poriadku na
pohrebiskách.
2) Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.12.2011.
(3) Zmeny vykonané uznesením MsZ č. 159/2017 týkajúce sa Čl.1., Čl. 2. bod 2), Čl. 3. – úvodné
znenie , Čl. 3. odsek I. bod 1), Čl. 3. odsek I. bod 2), Čl. 3. odsek I. bod 12), Čl. 3. odsek I. bod 12a), Čl.
3. odsek I. bod 13) a Čl. 7. odsek II. bod 1) zo dňa 14.12.2017 nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od
zverejnenia na úradnej tabuli.

