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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO č. 38
o pohrebiskách a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov
čl. 1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove vydáva všeobecne záväzné nariadenie v zmysle §
4 odst. 2 písm. c), zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 46/1985 Zb. o pohrebiskách
a prevádzkovom poriadku mestských cintorínov za účelom zabezpečenia vnútornej
organizácie pohrebísk, a poriadku s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých.
čl. 2
Základné ustanovenie
1.
2.

Pohrebiská zriaďuje mesto so súhlasom okresného štátneho lekára.
Pohrebiská na území mesta a mestských častí slúžia na pochovávanie občanom mesta
Hurbanova.
Správcom mestských cintorínov sú Technické služby mesta Hurbanovo.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na všetky pohrebiská, ktoré sú v pôsobnosti
správcu mestských cintorínov, t.j. mestský cintorín Svätopeterská č. 2806
v Hurbanove, ul. Kollárova č. 2805 v Bohatej, č. 2663 v Novej Trstenej, č. 2808 vo
Véku a č. 2807 v Zelenom Háji.
Všeobecne záväzným nariadením sa riadia všetky fyzické a právnické osoby,
nájomníci prepožičaných miest ako aj všetci ostatní, ktorí vstupujú do areálov
cintorínov.

3.
4.

5.

čl. 3
Pochovávanie
1.
2.

Pohrebným miestom sa rozumie hrob, hrobka a miesto na uloženie urny.
Minimálna doba na prepožičanie hrobového miesta je stanovená nasledovne:
-

pre hrob na 10 rokov,
pre hrob a urnu na 20 rokov.

Právnické alebo fyzické osoby oprávnené vykonávať pohrebné služby v areáli
cintorínov sú povinné ohlásiť každú svoju činnosť v cintoríne správcovi a vykonávať ju len
po vzájomnej dohode.
Pri realizácii činností, vyplývajúcich z vykonania pohrebu sa musia dodržiavať právne
predpisy, rešpektovať pokyny a technické podmienky určené správcom.
O tom, na ktorom z cintorínov má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten,
kto pohreb objednáva. V sporných alebo osobitných prípadoch rozhoduje správca cintorínov.
Pred pohrebom treba predložiť vykonanú lekársku prehliadku t.j. „List o prehliadke
mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“.
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čl. 4
Zásady a podmienky prepožičiavania hrobových miest
1.

2.
3.
4.

5.

Prepožičanie hrobového miesta sa vykoná na základe „Nájomnej zmluvy“ medzi
nájomcom a správcom cintorínov. Pred uzavretím zmluvy sa lokalizuje hrobové
miesto a určia technické podmienky.
Výška poplatku za prepožičanie hrobového miesta je určená vždy podľa práve
aktuálneho cenníka. Poplatky sa platia na celé dohodnuté obdobie spolu a vopred.
Nájomca hrobového miesta je povinný starať sa o hrobové miesto ( čistota, poriadok ).
Zásahy do hrobového miesta ( stavebné úpravy ) nie je možné uskutočniť bez
odsúhlasenia správcom cintorína. Na vybudovanie akejkoľvek stavby v cintoríne alebo
na úprave už jestvujúcej stavby ( hroby, náhrobky, rámy ) treba predchádzajúci súhlas
správy cintorínov. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu pokiaľ je tento podľa
osobitných prepisov potrebný ( podľa zákona č. 50-1976 Zb. )
Všetky hrobové miesta musia byť zaznačené v evidencii hrobových miest, kde musí
byť vyznačené pre každé použité hrobové miesto nájomca a dátum do kedy je platný
prenájom hrobového miesta.
čl. 5
Zánik práva na prepožičané hrobové miesto

1.

2.

Správca cintorínov najmenej ½ roka pred uplynutím platnosti ,, Nájomnej zmluvy“
vyzve písomne nájomcu aby obnovil zmluvný vzťah na ďalšiu dobu, respektíve ju
zrušil.
Na prepožičané hrobové miesto zaniká právo ak:
a)
b)

3.

4.

pohrebisko má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené alebo uzatvorené,
uplynie doba vymedzená „Nájomnou zmluvou“, alebo iným dokladom
o zaplatení.

Po zaniknutí práva na prepožičané hrobové miesto, správca cintorína vyzve nájomcu
aby do 6 týždňov odstránila náhrobky a iné príslušenstvo hrobu. Ak nájomca v určenej
lehote výzve nevyhovie, správca cintorína odstráni náhrobky na náklady nájomcu.
Takého hrobové miesto sa ďalej považuje za uvoľnené.
Hrobové miesto kultúrneho a historicko – spoločenského významu schvaľuje mestské
zastupiteľstvo v zmysle vlastných kritérií, kde vymedzí aj starostlivosť o tieto hrobové
miesta.
čl. 6
Otváracia doba, správanie sa na cintorínoch

1.

Otváracia doba v cintorínoch:
od 16.04. do 15.11
od 16.11. do 15.4.

2.

-

od 8.00 do 20.00
od 8.00 do 17.00

Do areálu cintorínov je zakázané vodiť psov, robiť hluk, šliapať po hroboch
a odhadzovať odpadky.
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3.
4.
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Je zakázané vynášať ozdobné predmety z hrobov, náhrobky, vence, kytice
a akýmkoľvek spôsobom rušiť pietu tohto miesta.
Do areálu cintorínov je zákaz vstupu motorových vozidiel nad 6 t. Výnimku tvoria
vozidlá pohrebných služieb, vozidlá na odvoz smetí a vozidlá zabezpečujúcich
stavebnú úpravu hrobových miest.
čl. 7
Sankcie

Porušovanie stanovení tohto prevádzkového poriadku je priestupkom a postihuje sa
podľa zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb.
čl. 8
Záverečné ustanovenia
1.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť: ...... okrem článku 5, odst. 2, písm. b), ktorý
nadobúda platnosť od 1.7.2002.

JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

