Mesto Rajecké Teplice

1z4

http://www.rajecke-teplice.sk/print.php?stranka=vzn&vzncislo=64&vz...

VZN číslo 64/2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 64/2010
o správe a prevádzke cintorínov
a domov smútku v meste Rajecké Teplice

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v súlade s § 6 Zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na základe Zákona NR SR č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve schválilo uznesením
č. 8/2010 zo dňa 11. 11. 2010 toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 64/2010 o správe a prevádzke cintorínov
a domov smútku v meste Rajecké Teplice (ďalej len nariadenie):
§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie upravuje podmienky spravovania cintorínov a domov smútku na území mesta Rajecké Teplice
v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Na hrobové miesta zapísané v ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok, alebo v zozname vojenských hrobov a cintorínov, sa vzťahujú zvláštne predpisy.
Úcta k pamiatke mŕtvych a spoločenské postavenie a poslanie cintorínov ako verejných, zdravotnotechnických zariadení určených k pietnemu pochovaniu mŕtvych alebo uloženiu spopolnených pozostatkov
vyžadujú, aby cintoríny boli stále udržiavané na vysokej prevádzkovej, hygienickej a kultúrnej úrovni. Poriadok
na cintorínoch je povinný dodržiavať prevádzkovateľ, nájomca i každý návštevník cintorínov.
§2
Pohreb
Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom. Ľudské
pozostatky občana mesta Rajecké Teplice alebo občana zdržiavajúceho sa na území mesta Rajecké Teplice,
môžu byť do domu smútku umiestnené len na základe listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví lekár.
V prípade, že lekár nerozhodne o prevoze zosnulého na pitvu, sú pozostalí (resp. ten, kto zabezpečuje
pohreb) povinní zabezpečiť prevoz zosnulého do domu smútku. V prípade, že pohreb zosnulého občana mesta
sa bude konať 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 najviac 3 dni, a to v chladiacom
zariadení.
Pohreb zabezpečujú firmy, ktoré majú povolenie na vykonávanie tejto činnosti. Prevoz zosnulých v iných ako
vozidlách pohrebnej služby je zakázaný.

§3
Správa domov smútku
Mesto Rajecké Teplice prevádzkuje dva domy smútku – v Rajeckých Tepliciach a v miestnej časti Poluvsie. K
povinnostiam Mesta Rajecké Teplice patrí:
1. zabezpečovať riadnu prevádzku domov smútku /osvetlenie, čistotu, ozvučenie/,
2. udržiavať domy smútku v primeranom stave tak, aby nedochádzalo k znehodnoteniu majetku mesta,
3. udržiavať v prevádzky schopnom stave chladiace zariadenie,
4. zverejniť zoznam a cenník poskytovaných služieb.
Pozostalí sú povinní zaplatiť za všetky platené služby spojené s pohrebom v pokladni Mesta Rajecké Teplice
podľa § 10 tohto nariadenia.
§4
Správa cintorínov
Cintoríny v Rajeckých Tepliciach a miestnej časti Poluvsie spravuje Mesto Rajecké Teplice, ktoré zodpovedá za
dodržanie poriadku pochovávania zosnulých a riadne vykonávanie akýchkoľvek prác na cintoríne.
Pre pochovávanie na cintoríne v Rajeckých Tepliciach platí „Plán uloženia hrobov“, ktorý tvorí prílohu tohto
nariadenia. Podľa tohto plánu je nová časť cintorína v Rajeckých Tepliciach rozdelená vybudovanými chodníkmi
do jednotlivých blokov A až F nasledovne:
blok A na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 1 po číslo 20
blok B na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 21 po číslo 43
blok C na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 44 po číslo 73
blok D na umiestnenie dvojhrobových miest od čísla 74 po číslo 93
blok E na umiestnenie jednohrobových miest od čísla 94 po číslo 111 a na
umiestnenie detských hrobových miest od čísla 1 po číslo 22
blok F na umiestnenie urien od čísla 1 po číslo 21
K povinnostiam Mesta Rajecké Teplice pri spravovaní domov cintorínov patrí:
1. zabezpečovať starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína, spoločné hroby a voľné miesta na cintoríne, úpravu
chodníkov, údržbu oplotenia, technickú vybavenosť (prívod vody, vývoz odpadu),
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2. zabezpečovať údržbu a výsadbu zelene,
3. uzatvárať nájomné zmluvy o zapožičaní miesta na hrob, urnu alebo hrobku v areáli cintorínov,
4. kontrolovať dodržiavanie Plánu uloženia hrobov (príloha) na cintorínoch v Rajeckých Tepliciach,
5. viesť evidenciu o uložení ľudských pozostatkov do hrobov, hrobiek a urien,
6. starať sa o hroby významných osobností pochovaných na cintorínoch, a to najmä v prípade, že nemajú
žiadnych príbuzných.

§5
Prevádzka cintorínov
Prevádzku cintorínov upravuje prevádzkový poriadok umiestnený pri vstupe do areálu cintorína. Prevádzkový
poriadok obsahuje aj nasledovné ustanovenia:
1. Cintoríny sú prístupné verejnosti v dobe:
a. Od 1.4. – 30.9. v čase od 6,00 do 21,00 hodiny
b. Od 1.10. – 31.3. v čase od 7,00 do 20,00 hodiny
Prevádzkové hodiny cintorínov sú obmedzené z dôvodu prevencie možného zneuctenia pietneho miesta.
2. Návštevníci cintorína a osoby, ktoré tu vykonávajú práce, sú povinné sa chovať spôsobom zodpovedajúcim
povahe pietneho miesta. Je zakázané byť hlučný, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať
odpadky mimo vyznačeného priestoru, vodiť psy a iné zvieratá.
3. Mesto Rajecké Teplice môže prístup na cintorín dočasne zakázať (napr. v čase exhumácie, alebo 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 a pod.), ak rušia po uvädnutí
estetický vzhľad cintorína.
6. Sviece na cintoríne 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.
§6
Pochovávanie na cintoríne, prenájom hrobového miesta
1. Cintoríny v správe Mesta Rajecké Teplice sú určené prednostne na pochovávanie občanov mesta Rajecké
Teplice, ako aj zosnulých, ktorí mali v minulosti v Meste Rajecké Teplice trvalý pobyt a pre svoju bezvládnosť
alebo chorobu boli umiestnení u svojich príbuzných, alebo v domove sociálnych služieb, a trvalý pobyt im z
tohto dôvodu zanikol.
2. Pochovávanie občanov bez trvalého bydliska v Meste Rajecké Teplice je možné len
s písomným
súhlasom správcu cintorína (t. j. Mesta Rajecké Teplice) a uhradení jednorazového poplatku vo výške 35,- €.
3. Hrobové miesta dostávajú príbuzní zosnulých len do prenájmu - užívania na základe nájomnej zmluvy, a
nie do vlastníctva.
4. Pochovávanie na pôvodné miesto je možné len po uplynutí tlecej doby min. 10 rokov.
5. Nové hrobové miesta určuje správca cintorína v poradí podľa Plánu uloženia hrobov. Správca cintorína
(Mesto Rajecké Teplice) môže v odôvodnených prípadoch vyhovieť požiadavke obstarávateľa pohrebu na
umiestnenie hrobu.
6. Užívacie právo k hrobovému miestu prislúcha tomu, komu bolo zapožičané k prvému
pochovávaniu.
7. Hrobové miesto je možné zapožičať len pri úmrtí občana, pred úmrtím občana v prípade, že nemá
príbuzných v priamom rade. Pozostalí pri úmrtí občana rozhodnú o druhu zapožičaného miesta.
8. Pokiaľ je zapožičané miesto na hrobku, jej stavba musí byť zrealizovaná do 1 roka odo dňa povolenia.

§7
Nájomná zmluva
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú;
nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a
zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie
pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať
nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať
nájomcu.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové
miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
§8
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
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zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ cintorína nájomnú zmluvu vypovie, ak
a. závažné okolnosti na cintoríne znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b. sa pohrebisko zruší,
c. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ďalšie náležitosti vo veci výpovede nájomnej zmluvy upravuje príslušná legislatíva, najmä zákon o
pohrebníctve č. 131/2010 Z. z.
§9
Zriaďovanie a úprava zapožičaných hrobových miest
a) Pri zriaďovaní hrobov a hrobiek na cintoríne a pre ich úpravy platia tieto zásady:
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
urna
1,00 x 1,00 m
b) Pri zhotovovaní rámu (obruby) musia byť dodržané tieto vonkajšie rozmery:
jednohrob
1,10 x 2,50 m
dvojhrob
2,20 x 2,50 m
urna
1,20 x 1,20 m
detský hrob
0,70 x 1,20 m
c) Hrob musí spĺňať tieto požiadavky:
- bočné vzdialenosti medzi hrobmi musia byť min. 0,3 m
- hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí 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 s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške
1,2 m
- základy obruby musia byť urobené do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované podľa únosnosti pôdy; základné
murivo nesmie presahovať do pochovávajúcej plochy
- predné a zadné hrany obruby musia byť osadené v jednej priamke, pokiaľ správca cintorína nestanoví inak
- stromy a kríky možno vysádzať len s písomným súhlasom správcu cintorína
- akékoľvek stavby na cintorínoch môžu byť vykonávané len po predchádzajúcom súhlase správcu cintorína
- nájomca je povinný starať sa o okolie hrobového miesta (čistota, kosenie uličiek)

§ 10
Nájomné za hrobové miesta, poplatky za služby súvisiace s pochovávaním
Nájomné za hrobové miesta
a) nájomné za hrobové miesto pre jednohrob na dobu 15 rokov
7,- EUR
b) nájomné za hrobové miesto pre dvojhrob na dobu 15 rokov
14,- EUR
c) obnova užívacieho práva pre jednohrob na dobu 15 rokov
14,- EUR
d) obnova užívacieho práva pre dvojhrob na dobu 15 rokov
28,- EUR
e) obnova užívacieho práva pre trojhrob na dobu 15 rokov
41,- EUR
f) uloženie urny na dobu 15 rokov
7,- EUR
Nájomné sa neplatí za hroby detí do 15 rokov.
Mesto Rajecké Teplice vyberá nasledovné poplatky za uvedené služby:
a) zapožičanie domu smútku na pohrebný obrad
15,- EUR
b) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do 6 hodín
4,- EUR
c) uloženie zosnulého v chladiacom zariadení na 1 deň
10,- EUR
d) ozvučenie priestorov (mikrofón, hudba, pracovník)
10.- EUR
e) občianska rozlúčka na pohrebe (vrátane rečníka, recitíátora)
40,- EUR

§ 11
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie (vrátane 2 príloh) nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2011.
2) Akékoľvek zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice.
3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké Teplice sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č.44 z roku 2006.
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RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta

Prílohy:
Plány uloženia hrobov na cintorínoch
Prevádzkový poriadok cintorínov

Vyvesené: 19. 11. 2010

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