
VZN číslo 64-2/2010

Prevádzkový poriadok cintorínov v meste Rajecké Teplice

1.    Cintoríny v Rajeckých Tepliciach a miestnej časti Poluvsie spravuje Mesto Rajecké Teplice, ktoré zodpovedá
za údržbu cintorínov, dodržiavanie poriadku pochovávania zosnulých a riadne vykonávanie akýchkoľvek prác na
cintoríne.
2.    Prevádzkový poriadok cintorína je súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké Teplice č.
64/2010 účinného od 1. 1. 2011. Toto nariadenie upravuje poriadanie pohrebov na cintorínoch, správu domov
smútkov a cintorínov. Súčasťou nariadenia je aj „Plán uloženia hrobov“ na cintoríne.
3.    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
Prevádzkové hodiny cintorínov sú obmedzené z dôvodu prevencie možného zneuctenia pietneho miesta.
4.    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 a voľne púšťať psy a iné zvieratá.
5.    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).
6.    Motorové vozidlá môžu vstupovať na cintorín len so súhlasom Mesta Rajecké Teplice.
7.    Mesto Rajecké Teplice je oprávnené odstraňovať ozdoby (vence, kytice a pod.), ak rušia (napr. po uvädnutí)
estetický vzhľad cintorína.
8.    Sviece na cintoríne sa môžu rozsvecovať len tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
9.    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.
10.    Hrobové miesta dostávajú príbuzní zosnulých len do prenájmu - užívania na základe nájomnej zmluvy, a
nie do vlastníctva. Nájomnú zmluvu a úhradu za prenájom hrobového miesta je potrebné vybaviť na Mestskom
úrade v Rajeckých Tepliciach.
11.    Prevádzkovateľ cintorína 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
cintorína. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ cintorína povinný vopred písomne informovať nájomcu; o
už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
12.    Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne (vrátane obruby hrobu) je potrebný predchádzajúci
písomný súhlas správcu – Mesta Rajecké Teplice. Tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je
tento podľa osobitných predpisov potrebný. Rozmery hrobových miest a obruby hrobu sa riadia platným VZN č.
64/2010.
13.    Po ukončení prác na cintoríne je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie a odstrániť prebytočný
stavebný materiál.
14.    Stromy a kríky možno na cintoríne vysádzať len s písomným súhlasom správcu cintorína.
15.    Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať miesto na cintoríne v riadnom stave, a tiež kosiť uličky
pri hrobe. Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve nájomcu, aby ich v
primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí správca potrebné opatrenia na jeho náklady.
16.    Odpadky, nepotrebné predmety (kytice, vence, prázdne kahance a pod.) sa môžu odhadzovať len do
kontajnera pri dome smútku. Do kontajnera sa nesmie dávať stavebný materiál, ani predmety, ktoré
nepochádzajú z cintorína.
17.    Na informačnej tabuli pri vstupe na cintorín Mesto Rajecké Teplice zverejní a priebežne aktualizuje
informácie a kontaktné údaje o správcovi domu smútku, kontaktnú osobu mestského úradu pre vybavovanie
pohrebu, nájomnej zmluvy a povolení súvisiacich s prevádzkou cintorína.

RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta

Prevádzkový poriadok cintorína je prílohou Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecké Teplice č. 64/2010
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