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

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PLATNOSTI

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.

Toto nariadenie upravuje prevádzku na miestnych cintorínoch (v Kružlovskej Hute a v hornej
časti obce Kružlov) a Dom smútku a nádeje v Obci Kružlov.

Článok 2

1. Cestou správcu cintorína zabezpečí vytýčenie hrobového miesta na výkop hrobu v súlade s
plánom hrobových miest.
2. Rozsah a kvalitu ostatných služieb, ktoré súvisia priamo s pochovávaním zomrelých, prípadne
ich exhumáciou a spadajú do kategórie pohrebných služieb, objednávajú pozostalí priamo u
vybratej pohrebnej služby.

Článok 3
SPRÁVA CINTORÍNA A DOMU SMÚTKU A NÁDEJE

Cintoríny a Dom smútku a nádeje spravuje Obec Kružlov, prostredníctvom poverených
zamestnancov obce.

Obec Kružlov menuje správcu cintorínov a Domu smútku a nádeje, ktorý je povinný:

1. Prevádzkovať cintoríny a dom smútku a nádeje v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebníctva v obci Kružlov a Zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.
2. Prevziať ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, prípadne pitvu. Ak ide
v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska
prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky len s písomným súhlasom orgánu činného
v trestnom konaní.
3. Zamedziť, aby zomrelí boli v čase pred pochovaním umiestnení v iných priestoroch ako v
priestoroch Domu smútku a nádeje.

4. Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorej ostatky

sú v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, dátum uloženia ľudských
pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe,
ak mŕtvy bol nakazený nebezpečnou chorobou, meno priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné

číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide
o právnickú osobu, dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj

o vypovedaní nájomnej zmluvy.
5. Správa cintorína podľa situačného plánu cintorína vedie evidenciu voľných miest a možnosti pre
ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané miesto a nebolo
obnovené.
6. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správa cintorína vyzve oprávneného písomne, alebo ak
jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a iné.
Ak oprávnený v určenej lehote výzve nevyhovie, správa cintorína odstráni náhrobky, rámy
a iné, uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí jedného roka po zániku práva naloží
správa cintorína s týmito predmetmi podľa § 453 Občianskeho zákonníka ako s vecami
opustenými. Obdobne sa pokračuje, aj pokiaľ ide o hrobky.
7. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy pred
pochovaním.
8. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, pri smútočných obradoch umožniť účasť
cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
9. Písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené,
dátum, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu
zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
10. Po výpovedi nájomnej zmluvy na hrobové miesto odovzdať pomník, náhrobné dosky, náhrobné
kamene, oplotenie obci.
11. Určí skládku odpadu suchých kvetov a vencov a dbá, aby okrem týchto skládok sa na cintoríne
nevytvárali iné,
12. 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 tak
premrznutá, že ľudská sila nebude schopná túto prácu vykonať,
13. Udržiavať priestory a okolie Domu smútku a nádeje v náležitom poriadku, zabezpečiť režim
údržby a čistoty a vykonávanie dezinfekcie chladiaceho zariadenia a sociálnych zariadení.
Dezinfekciu vykonávať po ukončení každého obradu vhodným dezinfekčným prípravkom podľa
návodu na jeho použitie / Savo, Incidur, Chloramín B, resp. iným vhodným prípravkom na
dezinfekciu plôch / .
14. Zodpovedá za funkčnosť chladiaceho boxu , elektrického osvetlenia, prevádzky vlastného vodného
zdroja , prevádzky el. orgánu, ozvučenia.
15. Stará sa o vonkajší vzhľad cintorínov, spoločné nezapožičané miesta na cintorínoch, údržbu zelene,
úpravu ciest a chodníkov a to aj v zimnom období.
16. Uzatvára v mene obce zmluvy o nájme hrobového miesta.
17. Vyberá poplatky za prenájom hrobového miesta ako i ostatné poplatky v zmysle cenníka
cintorínskych poplatkov a služieb.

18. Zabezpečiť vymeranie hrobového miesta a prevádzať dozor pri stavebných a iných prácach na
cintoríne.
19. Ostatné služby pozostalým (napr. otváranie a zatváranie Domu smútku a nádeje, zabezpečenie
výkopu hrobu), individuálne dohodnúť s pozostalými.

Článok 4
DOBA SPRÍSTUPNENIA POHREBISKA VEREJNOSTI

Cintoríny v Obci Kružlov sú sprístupnené verejnosti 24 hod. denne, každý deň v týždni. Dom
smútku a nádeje je poskytovaný podľa potrieb a dohody s pozostalými.

Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.
Článok 5
POCHOVÁVANIE

1. Miesto na ktorom má byť podľa plánu pohrebiska schváleného obcou pochované telo
zosnulého, určuje správca cintorína po dohode s pozostalými.
2. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hod., nie však pred uplynutím 48 hodín. Pred
pohrebom treba preukázať správcovi cintorína, že bola vykonaná prehliadka zosnulého,
prípadne pitva. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do
14 dní od úmrtia, okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 písm. h) zákona č. 470/2005 Z. z.,
teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale
udržanie teploty pod – 10 ˚C. Ak bola nariadená pitva v trestnom konaní, ľudské pozostatky
možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po
prehliadke a pitve bez odkladu.
3. Telá zosnulých na prenosnú chorobu musia byť pred uložením do rakvy zabalené do
prestieradla napusteného dezinfekčnými prostriedkami. Rakva musí byť pevne zatvorená.
4. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý zo života
zvolil, treba podľa možností jeho prianiu vyhovieť. Ak si zosnulý za svojho života neurčil ani
nepriamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb objednáva.

Článok 6
ROZDELENIE POHREBISKA

Obec Kružlov ako subjekt vykonávajúci pohrebnícke služby rozdelí pohrebisko na jednotlivé
časti, ktoré sú uvedené v pláne pohrebiska, v ktorom je vyznačené delenie na oddiely a rady. Každé
hrobové miesto má pridelené svoje číslo. V jednotlivých častiach určí miesta pre jedno hroby, dvoj
hroby aj s pochovávaním nad seba, za podmienok uvedených v čl. 8 a 11 tohto VZN.

Článok 7
PREPOŽIČANIE MIESTA PRE HROB ALEBO URNU

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu alebo na uloženie urny.
Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby.
2. Subjekt vykonávajúci pohrebnícke služby je povinný prepožičať miesto pre hrob na tlecí čas
najmenej 10 rokov od prvého uloženia zosnulého v hrobe a 15 rokov v hrobke.
3. Ak to pomery cintorína dovoľujú je povinnosťou obce prepožičať miesto pre hrob záujemcovi
aj na dlhší čas.
4. Správca cintorína je povinný v situačnom pláne pohrebiska viesť evidenciu voľných miest
a dovoliť občanom, aby na požiadanie do neho nahliadli.
5. Nikto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta. V odôvodnených prípadoch správa
cintorína vyhovie tomu, kto pohreb objednáva.
Objednávateľ má právo:
ω

zriadiť na prepožičanom mieste hrob,

ω

uložiť do zeme zosnulého a upraviť povrch miesta.

Článok 8
UKLADANIE TELESNÝCH POZOSTATKOV DO HROBU

1. Mŕtvi sa ukladajú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu (napr. epidémie).V prípade nedostatku miest na pohrebenie obec môže
žiadať alebo so súhlasom toho, kto má miesto pre hrob prepožičané dovoliť, aby do toho
istého hrobu boli uložené ďalšie telá (príbuzní) nad seba. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu
do toho istého hrobu vložiť ďalšie ľudské ostatky, ak je ich možnéumiestniť nad úroveň
naposledy pochovaných ľudských ostatkov tak, aby vrstva uľahnutej zeminy bola najmenej 1
m.

2. V pochovávaní jednohrobov sa bude pokračovať tak, že do jednohrobu sa môžu pochovávať
príbuzní a iní tak, že sa dodrží stanovená hĺbka hrobu určená hygienikom. Odporúča sa
spodný hrob do hĺbky 2,3 m a vrchný hrob do hĺbky 1,6 m. Spodný hrob sa prekryje
prepážkou.

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a
musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Článok 9
EXHUMÁCIA

1. Pred uplynutím tlecieho času je možné telo zosnulého vyňať zo zeme len na žiadosť orgánov
činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije, alebo ak obstarávteľom pohrebu bola obce. Žiadosť musí mať písomnú
formu a musí obsahovať posudok úradu, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky
uložené. Na žiadosť pozostalých je možné vykonať exhumáciu exhumáciu len výnimočne zo
zvlášť závažných dôvodov a to len vtedy, ak sa osoby blízke mŕtvemu o nej dohodli
2. Ľudské ostatky musia byť vložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej dobym, ktorá musí byť
najmenej 10 rokov a v hrobke 15 rokov.

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 správou cintorína.
ČASŤ II.

Článok 11
STAVBY NA CINTORÍNE

20. Na vybavenie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas správy cintorína.
Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
21. Pri vyhodnotení stavby musí sa stavebník riadiť úpravami správy cintorína, najmä pokiaľ ide
o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu.
22. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
•

hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,8 m,
pri dvojhrobe 2,3 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,4 m.

•

dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody

•

rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu, zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,4 m a pre dieťa mladšie ako 10 rokov
1,2 m.

•

pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
-

pri hrobe najmenej 0,8 x 2 m
–

pri detskom hrobe najmenej 0,6 x 1,6 m

–

pri hrobe dieťaťa mladšieho ako tri roky, najmenej 0,5 x 1 m.

23. Uličky medzi hrobmi musia byť 0,5 m.
24. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.
25. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
stavebný materiál.

26. Nie je prípustné bez súhlasu správy cintorína odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
27. Za zrealizovanie stavby na cintoríne nesie zodpovednosť správa cintorína a ten, kto stavbu
zrealizoval.
28. Dodržiavanie stanovených podmienok kontroluje správca cintorína.

Článok 12
STROMY A KRÍKY NA POHREBISKÁCH

Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom správy cintorína. Likvidáciu vyrastených
drevín možno vykonať len so súhlasom správy cintorína a pritom je potrebné dbať, aby pri likvidácii
drevín nedošlo k poškodzovaniu susedných hrobov. Po ukončení 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 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.

Článok 14
PRÁCE NA CINTORÍNE

29. Telá zosnulých ukladajú do hrobu osoby z rodiny zosnulého alebo osoby, určené správou
cintorína.
30. Na prepožičaných miestach môžu oprávnené osoby (príbuzní) vykonávať drobné práce pre
udržiavanie a skrášľovanie miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie okolia a pod.).

Článok 15
STAROSTLIVOSŤ O PREPOŽIČANÉ MIESTO,
ZÁNIK PRÁVA NA PREPOŽIČANÉ MIESTO, ZRUŠENIE HROBU
A ODSTRÁNENIE NÁHROBKU

31. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave, udržiavať a čistiť priestor
okolo hrobu.
32. Bez povolenia správcu cintorína nesmie vykonávať žiadne iné úpravy okolia hrobu ako napr.
dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo krov.
33. Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa,
aby ich v primeranej lehote odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca
tak urobí sám na náklady porušovateľa.
34. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a pod. je užívateľ povinný ukladať na
miestach určených správcom cintorína.
35. Nájomca sa môže so správcom cintorína dohodnúť o udržiavaní prepožičaného miesta za
úplatu (pravidelná úprava, polievanie, výsadba a iné).
36. Právo na prepožičané miesto zanikne ak:
ω

uplynie čas na prepožičanie (čl. 6, tohto nariadenia)

ω

pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta prepožičanie miesta na ďalší čas,

ω

cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo uzatvorená,

ω

prepožičané miesto alebo hrobka nie je udržiavaná v dobrom stave.

Správa cintorína je povinná najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávneného
na tieto skutočnosti:

–

–

Keď právo na prepožičanie zaniklo, vyzve správa cintorína písomne oprávneného, aby
do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. Po uplynutí 1 roka, ak sa oprávnený
o tieto predmety neprihlási, správa naloží s týmto vecami ako s vecami opustenými.
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.

Článok 16
Cenník poplatkov a služieb

1. Poplatok za použitie priestorov domu smútku a nádeje pre občanov obce je 100,-Sk/deň, ako
i za každý započatý deň.
2. Poplatok za použitie priestorov domu smútku a nádeje pre občanov priľahlej časti obce Krivé
je 200,- Sk/deň, ako i za každý započatý deň.
3. Poplatok za použitie priestorov domu smútku a nádeje cudzími občanmi 500,– Sk/deň.
4. Poplatok za spotrebovanú energiu bude vypočítaný podľa cenníka.
5. Poplatok za prenájom miesta za jednohrob na dobu 20 rokov je 300,-Sk.
6. Poplatok za prenájom miesta na dvojhrob na dobu 20 rokov je 400,- Sk.
7. Poplatok za prenájom miesta za jednohrob na dobu 20 rokov pre cudzích občanov je 1 000,–
Sk.
8. Poplatok za prenájom miesta za dvojhrob na dobu 20 rokov pre cudzích občanov je 1 500,–
Sk.
9. Poplatok za výkop a zásyp hrobu je 600,– Sk, výkop a zásyp dvojhrobu 800,– Sk.
10. Výšku ceny za ostatné služby, ktoré poskytujú priamo pohrebné služby a súvisia
s pochovávaním zomrelých, prípadne exhumáciou si pozostalí dojednávajú priamo
u vybratej pohrebnej služby.

Článok 17
Povinnosti návštevníkov domu smútku a nádeje a cintorínov

1. Návštevníci domu smútku a nádeje a cintorínov sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
2. Zakazuje sa v dome smútku a na cintorínoch fajčiť, odhadzovať odpadky mimo smetných nádob,
vodiť psov, robiť hluk.
3. Zákaz vstupu zvierat do areálu cintorína.
4. Osobám pod vplyvom alkoholu je vstup na pohrebisko zakázaný.
5. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých osôb.
6. Motorovými dopravnými prostriedkami je možné vchádzať len s povolením správcu
v odôvodnených prípadoch a len na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie stavebných alebo
terénnych úprav.

Článok 18
DOSTUPNOSŤ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Obecný úrad v Kružlove zabezpečí vydanie nariadenia a jeho umiestnenie pre verejnosť na
dostupnom mieste a na vhodnom mieste na cintorínoch a v Dome smútku a nádeje.

Článok 19

KONTROLA NARIADENIA A TRESTNÉ SANKCIE

37. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce (poslanci OZ, hlavný kontrolór,
komisie, obecný úrad) orgány hygienickej služby a iné zmocnené orgány.
38. Za nedodržiavanie ustanovení záväzného nariadenia sa porušovatelia postihujú podľa príslušnej
vyhlášky.

Článok 20
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

39. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Kružlove, dňa
14.09.2007 uznesením číslo 7/2007 a je záväzné pre všetkých občanov, orgány a organizácie na
území Obce Kružlov.
40. Výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť Obecné zastupiteľstvo v Kružlove.
41. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.10.2007

Ing. Jozef Kmec
starosta obce

