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VZN číslo 2/

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2
O správe a prevádzke cintorínov, Domov smútku Mesta Rajecké Teplice
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa ods. 1 § 6 zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení,
vydáva pre územie mesta Rajecké Teplice a Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky spravovania cintorínov a Domov smútku na území mesta Rajecké Teplice. Pokiaľ
je určitá časť zapísaná v ústrednom zoznamu kultúrnych pamiatok, alebo v zozname vojenských hrobov a
cintorínov, vzťahujú sa na jej údržbu zvláštne predpisy.

Čl. 2
Objednávanie pohrebu
Po smrti občana mesta Rajecké Teplice alebo občana zdržiavajúceho sa na území mesta Rajecké Teplice, môže
byť do Domu smútku umiestnený len ten, ktorému lekár vystaví list o prehliadke mŕtveho.
Prevoz zosnulých v iných ako vozidlách pohrebnej služby ja zakázaný. V prípade, že lekár nerozhodne o
prevoze zosnulého na pitvu, sú pozostalí, resp. ten, kto zabezpečuje pohreb, povinný zabezpečiť prevoz
zosnulého do Domu smútku. V prípade, že bude pohreb zabezpečený mimo územia mesta Rajecké Teplice,
možno zosnulého dočasne umiestniť v Dome smútku do jeho prevozu na miesto pohrebu. Zosnulého je možné
ponechať v Dome smútku max. 3 dni. Správca Domu smútku umiestni zosnulého ihneď v chladiacom zariadení.
Pohreb zabezpečujú firmy, ktoré majú povolenie na vykonávanie tejto činnosti.

Čl. 3
Správa Domov smútku
Domy smútku v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí spravuje Mesto Rajecké Teplice.
Do povinnosti Mesta Rajecké Teplice pri spravovaní domov smútku patrí:
1. udržiavať Domy smútku v náležitom stave tak, aby nedochádzalo k znehodnoteniu majetku
mesta
2. zabezpečovať riadnu prevádzku Domov smútku / osvetlenie, čistotu, ozvučenie/
3. udržiavať v prevádzky schopnom stave chladiace zariadenie
4. vyvesenie cenníka poskytovaných služieb
5. pozostalí sú povinní zaplatiť za všetky platené služby spojené s pohrebom v pokladni
Mesta Rajecké Teplice podľa čl. III tohto VZN

Čl. 4
Správa cintorínov
Cintoríny v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí spravuje Mesto Rajecké Teplice, ktoré zodpovedá za dodržanie
poriadku pochovávania zosnulých a vykonanie akýchkoľvek prác na cintoríne.
Pre pochovávanie na cintoríne platí „ Plán uloženia hrobov“, spracovaných autorom Tomášom Níňajom, ktorý
tvorí prílohu tohto VZN. Podľa tohto plánu je nová časť cintorína v Rajeckých Tepliciach rozdelená vybudovanými
chodníkmi do jednotlivých blokov A až F nasledovne:
a) blok A na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 1 po číslo 20
b) blok B na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 21 po číslo 43
c) blok C na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 44 po číslo 73
d) blok D na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 74 po číslo 93
e) blok E na umiestnenie jednohrobových miest od čísla 94 po číslo 111
na umiestnenie detských hrobových miest od čísla 1 po číslo 22
f) blok F na umiestnenie urien od čísla 1 po číslo 21
Mesto Rajecké Teplice:
1. dbá o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na cintoríne, výsadbu
zelene, úpravu chodníkov, údržbu oplotenia, technickú vybavenosť ( voda, vývoz odpadu)
2. uzatvára zmluvy o zapožičaní miesta na hrob, urnu, hrobku v areáli cintorínov
3. zodpovedá za dodržiavanie „ Plánu uloženia hrobov“ ( príloha) na cintoríne v Raj.
Tepliciach
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4. vedie riadnu evidenciu o uložení tiel do hrobov, hrobiek a urien
5. dbá o hroby významných ľudí, pokiaľ nemajú žiadnych príbuzných, stará sa o ich hroby
Prevádzka cintorína:
1. Cintoríny sú prístupné verejnosti v dobe:
od 1. 4. – 30. 9. v čase od 6,00 do 21,00 hodiny
od 1. 10. – 31. 3. v čase od 7,00 do 20,00 hodiny
2. Návštevníci cintorína a osoby, ktoré tu vykonávajú práce, sú povinné sa chovať spôsobom,
ktorý odpovedá pietnemu miestu. Nie je dovolené byť hlučný, používať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného priestoru, vodiť
psov a iné zvieratá.
3. Mesto Rajecké Teplice môže prístup na cintorín dočasne zakázať (napr. v čase exhumácie)
v prípade snehu a poľadovice, pokiaľ sa nedá zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov
cintorína.
4. Motorové vozidlá môžu vstupovať na cintorín len so súhlasom Mesta Rajecké Teplice
5. Mesto Rajecké Teplice je oprávnené odstraňovať ozdoby ( vence, kytice), ak rušia po
uvädnutí estetický vzhľad cintorína
6. Svetlá na cintoríne (sviečky) sa môžu rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo
požiaru
7. Cesty a uličky medzi hrobmi sa nesmú užívať k inému účelu ako komunikačnému a nesmie
sa obmedzovať ich prechodnosť. Bez súhlasu Mesta Rajecké Teplice sa nesmú
umiestňovať lavičky alebo úschovné priestory v okolí hrobu

Čl. 5
Prepožičanie miesta na cintoríne
1. Cintoríny v Rajeckých Tepliciach sú určené na pochovávanie občanov z Rajeckých Teplíc.
Taktiež občanov Rajeckých Teplíc, ktorí boli pre svoju bezvládnosť alebo chorobu
umiestnení u svojich príbuzných.
2. Pochovávanie občanov bez trvalého bydliska v Meste Rajecké Teplice je možné len
s písomným súhlasom správy cintorína a uhradení jednorázového poplatku vo výške
1.000,- Sk
3. Hrobové miesta dostávajú rodinní príslušníci len do užívania a nie do vlastníctva.
4. Pochovávanie na pôvodné miesto je možné len v zmysle platných predpisov. Ak bol
predchádzajúci zosnulý pochovaný hlbšie a oddelený platňou, nemusí byť určená doba
dodržaná.
5. Správca cintorína môže v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb
objednáva, kde umiestniť hrob.
6. Užívacie právo k hrobovému miestu prislúcha tomu, komu bolo zapožičané k prvému
pochovávaniu.
7. Pokiaľ je zapožičané miesto na hrobku, jej stavba musí byť do 1 roka odo dňa povolenia
ukončená.

Čl. 6
Zánik práva k hrobovému miestu
1. Právo k hrobovému miestu zaniká, keď pomery na cintoríne nedovoľujú
zapožičanie miesta na dlhšiu dobu ( hygienické dôvody, spodná voda)
2. Právo k hrobovému miestu zaniká, ak nie je uhradená obnova užívacieho práva
najneskoršie do 3 mesiacov po dni, kedy boli pozostalí opakovane vyzvaní na
úhradu poplatku.
Čl. 7
Zriaďovanie a úprava zapožičaných miest
Pri zriaďovaní hrobov a hrobiek na cintoríne a pre ich úpravy platia tieto zásady:
1. rozmery jednotlivých hrobov: pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch
- jednohrob 0,90 x 2,10 m
- dvojhrob 1,80 x 2,10 m
- detský hrob 0,50 x 1,00 m
2. pri zhotovovaní rámu ( obruby) musia byť dodržané tieto rozmery:
- jednohrob
1,10 x 2,50 m
- dvojhrob
2,20 x 2,50 m
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- urna
1,20 x 1,20 m
- detský hrob 0,70 x 1,20 m
Vzdialenosti medzi hrobmi musia byť min. 0,40 m.
3. základy musia byť urobené do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované so zreteľom na
únosnosť pôdy. Základné murivo nesmie presahovať do pochovávajúcej plochy.
4. vrstva hliny, určená na zakrytie musí byť najmenej 1,40 m vysoká, s primeraným
prevýšením vzhľadom k úprave terénu
5. predné a zadné hrany obruby musia byť osadené v jednej priamke, pokiaľ správca cintorína
nestanoví inak
6. stromy a kríky možno vysádzať na zapožičaných miestach len s písomným súhlasom
správcu cintorína
7. akékoľvek stavby na cintorínoch môžu byť vykonávané len po predchádzajúcom súhlase
správcu cintorína

Čl. 8
Poplatky
Mesto Rajecké Teplice vyberá nasledovné poplatky za:
a) prepožičanie Domu smútku pre obrad.................................. 360,- Sk
b) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do 6 hodín..... 100,- Sk
c) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení na 1 deň ............180,- Sk
d) prepožičanie aparatúry ( mikrofón, hudba) ...........................200,- Sk
e) prepožičanie vozíka – katafalku ............................................ 60,- Sk
f) prítomnosť pracovníka .......................................................... 100,- Sk
g) prepožičanie miesta pre jednohrob na dobu 15 rokov ...........200,- Sk
h) prepožičanie miesta pre dvojhrob na dobu 15 rokov .............400,- Sk
ch) prepožičanie miesta pre trojhrob na dobu 15 rokov..............800,- Sk
i) obnova užívacieho práva pre jednohrob na dobu 15 rokov ....400,- Sk
j) obnova užívacieho práva pre dvojhrob na dobu 15 rokov ..... 800,- Sk
k) obnova užívacieho práva pre trojhrob na dobu 15 rokov ....1.600,- Sk
l) uloženie urny na dobu 15 rokov ............................................ 200,- Sk

Od poplatkov sú oslobodené hroby detí do 15 rokov.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Pri všetkých prácach na cintorínoch treba rešpektovať toto VZN Mesta Rajecké Teplice,
príslušné zákony NR SR a súvisiace predpisy.
2. Toto nariadenie nadobúda právoplatnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom
a účinnosť 15. dňom vyvesenia na oznamovacích tabuliach.
Vyvesené 11.09.2000
Zvesené: 26.09.2000
Toto nariadenie sa stáva účinným dňa 26.09.2000 a týmto dňom strácajú platnosť všetky doterajšie nariadenia
a predpisy, týkajúce sa predmetnej záležitosti.

Príloha:
1 x Plán uloženia hrobov

........................................
Ing. Igor Pažický
prednosta MsÚ

.......................................
RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta Rajecké Teplice
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Návrh zmeny VZN č. 2 O správe a prevádzke cintorínov, Domov smútku
Mesta Rajecké Teplice

súčasnosť /

návrh

a) prepožičanie Domu smútku pre obrad.......................... 300,- Sk / 360,- Sk
b) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do 6 hodín. 80,- Sk / 100,- Sk
c) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení na 1 deň ... 150,- Sk / 180,- Sk
d) prepožičanie aparatúry ( mikrofón, hudba) ................. 100,- Sk / 300,- Sk
e) prepožičanie vozíka – katafalku ................................ 50,- Sk / 60,- Sk
f) prítomnosť pracovníka .............................................. 50,- Sk / 100,- Sk

CELKOM..................................................................... 730,- / 1.100,- Sk

zvýšenie celkom v porovnaní s predchádzajúcimi poplatkami

+ 370,- Sk

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk

20. 6. 2017 17:06

