VZN mesta Brezno č. 6/1998
o prevádzke cintorínov a domu smútku
Mesto Brezno v zmysle ustanovenia § 4, odst. 3, písm. e,m a ustanovenia § 6 a § 11
odst. 3, písm. g zákona SNR č. 369/1990 v znení zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecno záväzné
nariadenie mesta Brezno (ďalej len nariadenie) o prevádzke cintorínov a domu smútku.
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1/
Toto nariadenie upravuje podmienky prevádzky cintorínov, domu smútku a súvisiace práva
a povinnosti občanov.
2/
Nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické, právnické osoby, nájomcov hrobových miest a
návštevníkov cintorínov na území mesta, ktorých povinnosťou je dbať na všeobecný poriadok a
pravidlá stanovené týmto nariadením.
Čl.II.
Správa cintorínov a domu smútku
1/
Mesto Brezno spravuje cintoríny a dom
organizácie Technické služby mesta Brezno.

smútku prostredníctvom svojej príspevkovej

2/

Správcovi cintorína sa vymedzujú nasledovné práva a povinnosti:
a/
dohľad nad dodržiavaním všeobecného poriadku a pravidiel stanovených týmto
nariadením
b/
otváranie a zatváranie areálov cintorínov podľa otváracích a zatváracích hodín
c/
sprístupnenie priestoru domu smútku podľa požiadaviek pozostalých
d/
udržiavanie čistoty domu smútku, cintorínov, riadneho stavu komunikácií s
osobitnou pozornosťou na bezpečnosť v zimnom období a kosenie trávnatých plôch
e/
udržiavanie funkčnosti vodovodu v budove i mimo nej vrátane prípravy na zimu
f/
údržba a prevádzka ozvučenia cintrínov
g/
vymeriavanie miesta hrobov v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a plánom
rozmiestnenia hrobových miest
h/
vytvoriť situačný plán, evidenciu hrobov, číselné označenie hrobov a nájom
voľných hrobových miest
i/
evidencia a vyberanie poplatkov za nájom hrobového miesta
j/
upozorňovanie pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré
narušujú dôstojnosť cintorínov a vyžadujú odstránenie závad
k/
v spolupráci so školami, MsKS, MO MS a inými spoločenskými organizáciami sa
starať o úpravu hrobov (výsadbu kvetov, položenie kvetov a pod.), ktoré nemajú v meste
pozostalých a ide o hroby širšieho kultúrneho a spoločenského významu. O udržiavaní týchto
hrobov spíše s inštitúciami zmluvu o starostlivosti.
l/
zabezpečovať údržbu a opravu hrobov, ktoré sú zapísané v štátnom zozname
kultúrnych pamiatok, údržbu hrobov významných osobností spoločenského a kultúrneho života
mesta, ktorí nemajú pozostalých a hrobov s výtvarnou a historickou hodnotou
m/
zabezpečovať parkovú úpravu cintorínov, opravu brán a existujúcich múrov
cintorínov
n/
určenie priestoru pre kontajnery na uloženie umelých kvetov, vencov a ďalších
nečistôt a dbá, aby sa nevytvárali iné skládky
o/
obmedzuje a dáva povolenie na vstup motorových vozidiel a mechanizmov na
cintoríny
p/
zabezpečuje vývesnú skrinku oznamujúcu úmrtie spoluobčana, deň, miesto pohrebu
r/
sledovanie umiestnenie náhrobkov, ich pohybu alebo úprav, nakladanie s
náhrobnými kameňmi opustených hrobov po splnení podmienok stanovených týmto nariadením
s/
služby pozostalých dohodne individuálne s pozostalými
t/
vydáva povolenie pre akékoľvek práce v objektoch cintorína
u/
pre zabezpečenie dôstojnosti pohrebov umiestni zábrany vstupu pred objektom
cintorína na dobu nevyhnutne potrebnú
Čl. III.
Pravidlá prevádzky cintorínov v domu smútku
1/
Dom smútku je v prevádzke podľa požiadaviek pozostalých a podľa pravidiel stanovených
týmto nariadením.

2/
Cintoríny sú otvorené v letnom období (od 1.4. do 30.9.) a v období sviatku Pamiatka
zosnulých v čase od 07.00 hod do 20.00 hod., v zimnom období od 08.00 hod. do 17.00 hod. Mimo
prevádzkovej doby sa cintoríny uzamkýnajú a vstup na ne je bez povolenia prísne zakázaný.
3/
Občiansky pohreb sa uskutočňuje v rozlúčkovej sieni alebo nádvorí domu smútku, ktoré
sú vhodne a dôstojne vyzdobené.
4/
V dome smútku sa môžu uskutočňovať aj cirkevné obrady s tým, že cirkevné symboly a
rekvizity môžu byť do obradnej siene domu smútku prinesené na dobu trvania cirkevného obradu.
5/
Akýkoľvek dovoz zomretého do domu smútku je presne zaevidovaný. Pritom je overená
totožnosť dovozcu, ktorý zodpovedá za totožnosť zomretého.
6/
Akákoľvek manipulácia so zomretým je možná len na požiadanie pozostalých, alebo nimi
poverenej pohrebnej služby, prípadne oprávnených státnych orgánov. Tak isto aj úprava rakvy,
resp. zomretého.
7/
Je možné aj dočasné uloženie zomretého v priestore chladničky v dome smútku, bez
následného smútočného obradu. Toto je tak isto evidenčne presne zaznamenané ako v bode 5.
8/
Odoberanie, odovzdávanie šperkov, šatstva ako aj ďalších vecí zomrelého je dovolené
len pozostalým, po overení totožnosti správcom domu smútku.
9/
Rozlúčka so zomretým, ako aj smútočný obrad sa vykonáva podľa želania a objednávky
pozostalých. Správca domu smútku okrem objektu poskytne ďalšie služby pri nahlasovaní
požiadaviek pozostalých.
10/
Vstup do domu smútku mimo smútočných obradov je dovolený len pozostalým alebo nimi
poverenej pohrebnej službe po nahlásení správcovi.
11/

Vence a kvetinové dary sú v obradnej miestnosti ukladané podľa pokynov správcu.

12/
Smútočné obrady je možné organizovať v dňoch mimo nedele, štátnych sviatkov a dní
pracovného pokoja.
Čl. IV.
Prepožičanie miesta na hrob alebo uloženie urny
1/
Správca cintorínov je povinný prepožičať miesto pre hrob alebo uloženie urny. Miesto
sa získa zmluvou o nájme hrobového miesta, ktorú uzatvára občan so správcom cintorínov na
dobu , ktorá sa rovná najmenej tlecej dobe stanovenej podľa všeobecne záväzného predpisu (§
21 a § 22 vyhlášky č. 47/1966 Zb. o pohrebníctve - 10 rokov)
2/
Ak po uplynutí dojednanej doby prejaví nájomca zámer predĺžiť nájomnú zmluvu za
podmienok, ktoré platia v tejto dobe pre iných nájomcov hrobových miest, správca cintorínov je
povinný nájomnú zmluvu uzavrieť.
3/

Nájom je poplatok za prepožičanie hrobového miesta na dobu 5 rokov:
jednohrob
400,- Sk
dvojhrob
800,- Sk
uloženie urny do steny
200,- Sk
uloženie urny do hrobu
300,- Sk

Od nájmu sú oslobodené hrobové miesta uvedené v čl. II., bod 2, písm. k,l tohoto VZN,
pričom ich zoznam tvorí prílohu č. 1 VZN.
Poplatok za prepožičanie obradnej miestnosti domu smútku je 200,- Sk/1hod.
Pre uloženie rakvy s pozostalým v chladničke sa stanovuje poplatok 100,- Sk/1 deň.
Poplatky sa platia správcovi cintorínov.
4/
O tom, na ktorom mieste má byť pochované telo alebo uložená urna so spopolnenými
pozostatkami zosnulého rozhoduje správca cintorínov po dohode s pozostalými. Títo môžu
nahliadnuť do situačného plánu cintorína a evidencie voľných hrobových miest.
5/
Nájomca nemá právo na prepožičanie prenajatého miesta tretej osobe. Správca cintorínov
v určitých prípadoch môže vyhovieť želaniu objednávateľa. O prepožičaní miesta sa vyhotoví
písomná zmluva medzi správcom cintorínov a objednávateľom. Na základe tejto zmluvy v medziach

určených nariadením má objednávateľ:
-

právo
-

zriadiť na prepožičanom mieste hrob
uložiť do zeme zosnulého alebo spopolnené pozostatky
upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvety)
iné zásahy do priestoru môže realizovať len so súhlasom správcu

cintorínov
-

povinnosť
rešpektovať všetky upozornenia správcu na odstránenie závad
Čl. V.
Ukladanie telesných pozostatkov

1/
Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu spravidla po jednom, pokiaľ všeobecný záujem
nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia)
2/
Správca cintorínov môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob
prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi, príbuzní, prípadne iné
osoby. Pokiaľ neuplynula tlecia doba, treba na to súhlas okresného hygienika. Do hrobky možno
kedykoľvek uložiť ďalšie telá, pokiaľ je v nej voľné miesto.
3/
Správca cintorínov môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované ďalšie dve
osoby (manžel, manželka, rodič, dieťa). Spoločný hrob nad sebou musí dodržať stanovenú hĺbku
určenú hygienikom a spodný hrob musí byť prekrytý betónovou doskou.
Čl. VI.
Exhumácie
1/
Pred uplynutím tlecej doby je možné telo zosnulého vyňať zo zeme len na pokyn
okresného hygienika alebo s jeho súhlasom a to za prítomnosti zástupcu správcu cintorínov. Na
žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne so zvlášť závažných dôvodov a to len
vtedy, ak sa osoby blízke mŕtvemu o nej dohodli.
2/
Telá zosnulých na karantému alebo nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať spravidla pred
uplynutím 2 rokov od pohrebu.
3/

Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiadal.
Čl. VII.
Práce na cintorínoch

1/
Technická údržba cintorínov a domu smútku, nakladanie s drevinami (výsadba,
likvidácia) sú práce vyhradené správcovi cintorínov. Vykonávanie týchto prác inými osobami je
zakázané.
2/
Drobné udržiavacie a skrášľovacie práce, ktoré spočívajú v úprave vzhľadu hrobu alebo
s tým súvisia sú oprávnení vykonávať občania, ktorí majú upravené hrobové miesto v nájme a s
ich súhlasom prípadne aj iné osoby.
3/
Lavičky na cintorínoch možno umiestniť len so súhlasom správcu cintorínov, ktorý určí
rozmery, tvar, spôsob upevnenia lavičky tak, aby neprekážala pohrebnému sprievodu.
4/
Na kopanie hrobu a na vybudovanie akejkoľvek služby (hrobu, náhrobku, rámu) je
potrebný súhlas správcu cintorínov. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento
potrebný podľa osobitných predpisov.
5/
Poplatok za povolenie na úpravu hrobu (betónový rám, platňa) je stanovený cenníkom
správcu cintorínov, ktorý je splatný pri vydaní povolenia.
6/
Pri vyhotovení stavby sa stavebník musí riadiť pokynmi správcu cintorínov, najmä
pokiaľ ide o umiestnenie, tvar, rozmery, výzdobu stavby a druh použitého materiálu. Pritom:
a/
základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť
pôdy
b/
dno hrobu musí byť najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody
c/
pochovávacia plocha musí mať rozmery:
pri hrobe najmenej 80 x 200 cm

pri detskom hrobe 60 x 160 cm
pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 50 x 100 cm
uličky medzi hrobami musia byť minimálne 30 cm
steny medzi jednotlivými hrobami musia byť min. 60 cm
vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140
cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu
predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a
zadnými hranami susedných hrobov
pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne
odstupňované
7/

Zásady pri budovaní hrobov:
výška obruby hrobov
50 cm
vonkajšia dĺžka obruby
265 cm
vonkajšia šírka obruby
pre jednohrob
125 cm
pre dvojhrob
240 cm
Nad uvedené rozmery nesmie presahovať ani náhrobný kameň, kríž ani žiadna výzdoba a
zariadenie hrobu.
8/
Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
9/
Nie je prípustné bez súhlasu správcu cintorínov odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.
10/
Realizácia neštandartného hrobového miesta sa povolí po predchádzajúcom súhlase a
uzavretí nájomnej zmluvy so správcom cintorínov.
11/
V prípade nedodržania uvedených zásad je nájomca povinný odstrániť závady na vlastné
náklady do termínu určeného správcom cintorínu. V opačnom prípade bude zrušená nájomná zmluva
a náklady na úpravu miesta budú fakturované nájomcovi - porušiteľovi.
Čl. VIII.
Likvidácia hrobu, zánik práva na prepožičanie hrobu
1/
K likvidácii hrobu môže dôjsť na základe dohody správcu cintorínov s nájomcom
hrobového miesta alebo po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorínov povinný prepožičať
hrobové miesto (čl. IV. tohoto VZN) a to vtedy ak:
a/
cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo
uzatvorená
b/
prepožičané hrobové miesto (hrobka) nie je udržiavané v dobrom stave, hrubo
narušuje estetiku prostredia.
c/
pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta prepožičanie hrobového
miesta na dlhšiu dobu, ale len v tom prípade, ak nájomca nedohodol so správcom inak
d/
nájomca nezaplatil nájom za 2 po sebe nasledujúce 5-ročné obdobie za hrobové
miesto
2/
Dohoda o likvidácii hrobu obsahuje identifikačné údaje nájomcu hrobového miesta, popis
vonkajšej úpravy hrobu, prípadne náhrobku a spôsob ako sa s náhrobkom naloží.
3/
Spravidla 6 mesiacov pred zánikom nájmu upozorní správca cintorínov nájomcu hrobového
miesta doporučeným listom na zánik nájmu a možnosť likvidácie hrobu. Ak pobyt nájomcu nie je
známy, alebo ak nájomca po upozornení správcu cintorínov nedohodol nájom hrobového miesta na
ďalšie obdobie po zániku nájmu, správca cintorínov umiestni na hrob a na vývesnú tabuľu na
cintorínoch upozornenie s textom:
"UPOZORNENIE
Ak nájom hrobového miesta nebude predľžený dohodou do...... so správcom cintorína,
hrob bude dňom ......... zlikvidovaný."
4/
K likvidácii hrobu nesmie dôjsť pred uplynutím
všeobecne záväzného predpisu.

tlecej doby 10 rokov stanovenej podľa

5/
Ak ide o likvidáciu hrobu podľa ustanovenia č. VIII, odst. 3 tohoto VZN môže sa
likvidácia vykonať najskôr po uplynutí 6 mesiacov od umiestnenia upozornenia na hrob a vo
vývesnej tabuli. Správca cintorína vedie evidenciu o dátume umiestnenia upozornení na hroby a
pravidelne kontroluje, či upozornenia neboli z hrobov odstránené, prípadne ich doplní.
6/
Likvidáciu hrobu vykoná správca cintorína za účasti pracovníka MsÚ po uplynutí doby
stanovenej na upozornení. Správca cintorína naloží s náhrobnými kameňmi, prípadne inými

súčasťami hrobu ako s vecami opustenými, ale s prihliadnutím na historickú alebo umeleckú
hodnotu, kvalitu a životnosť materiálu. O likvidácii hrobu sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje
údaje ako dohoda podľa ustanovenia čl. VIII. odst. 2 tohto VZN.
7/
Hroby a hrobky, ktoré sú zapísané v štátnom zozname kultúrnych pamiatok, hroby a
hrobky s výtvarnou historickou hodnotou a hroby významných osobností spoločenkého a kultúrneho
života mesta, zoznam ktorých vyhotoví mestský úrad na doporučenie komisie kultúry MsZ a
Horehronského múzea v Brezne, nesmú byť odstraňované ani po uplynutí doby, na ktorú bolo
miesto prepožičané.
O zrušení pohrebísk platia ustanovenia § 24 vyhlášky č. 47/66 Zb. Ministerstva
zdravotníctva, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 46/85 Zb. o postupe pri úmrtí a o
pohrebníctve.
8/

Správca cintorínov

uloží náhrobníky s výtvarnou a historickou hodnotou do lapidária.
Čl. IX.

Základné pravidlá správania sa na cintorínoch
a v dome smútku
1/
Na cintoríne a v jeho okolí a v dome smútku je zakázané správať sa spôsobom, ktorý
narušuje pietu a dôstojnosť miesta. Zakazuje sa fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov,
bicyklovať sa , robiť hluk, znižovať vážnosť obradov, neoprávnene zasahovať do úprav hrobov a
pod.
2/
Zakazuje sa prístup do cintorína motorovým vozidlom a inými dopravnými prostriedkami.
Povolenie na vjazd pri prácach na úprave hrobového miesta vydá správca cintorína na základe
žiadosti nájomcu hrobového miesta.
3/
Všetci návštevníci cintorínov sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo
zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia spoločným potrebám.
4/
Osoby, ktoré majú v nájme hrobové miesto, sú povinné udržiavať jeho vzhľad tak, aby
nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu cintorína alebo okolitých hrobov. Rovnako
majú povinnosť venovať túto starostlivosť bezprostrednému okoliu prenajatého hrobového miesta.
Odpadky, umelé kvety a vence sa môžu odhadzovať len na mieste na to určenom.
5/
Ak znečistenie neodstráni osoba, ktorá ho spôsobila, odstránenie vykoná správca
cintorínov alebo iná organizácia na náklady osoby, ktorá znečistenie spôsobila. Povinnosť
zaplatiť pokutu podľa čl. X. tohto VZN tým nie je dotknutá.
Čl. X.
Sankcie
1/

Kontrolu dodržiavania tohoto VZN vykonávajú orgány mesta.

2/
Za porušenie tohoto VZN budú sankcionované právnické, fyzické osoby, nájomcovia
hrobových miest a návštevníci cintorínov:
a/
v zmysle § 47 a 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona
524/1990 Zb. v rámci priestupkového konania za naplnenie skutkovej podstaty príslušného
priestupku pokutou do 1.000,- Sk
b/
v zmysle VZN o verejnom poriadku mesta Brezno v blokovom konaní MsP Brezno
pokutou do 500,- Sk, pokiaľ toto konanie nie je trestným činom.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecno záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Brezno číslo 61/1998 zo dňa 24.8.1998 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia, t.j.
18.9.1998.

Ing. Vladimír Faško
primátor mesta

Príloha č. 1
k VZN o prevádzke cintorínov a domu smútku
Zoznam hrobov širšieho kultúrneho a spoločenského
významu a významných osobností
spoločenského a kultúrneho života mesta
Zoznam osobností pochovaných na starom mestskom cintoríne
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/

Bruoth Ján
Černák Ján
Čipka (Csipkay) Ján
Čipkayová Ema (rod. Chalupková)
Hudobová Berta
Hudobová Karolína
Hudobová Zuzana
Huszár Ľudovít
Chalupka Ján
Jeszenský Jonáš Pavol
Gröbl Andrej
Kusý Ján
Kusý Emil
Kozelnický Ján
Kuzmány Ján

16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/
29/
30/
31/
32/
33/
34/

Lehotský Egid
Lichard Dušan
Lopušný (Lopussný) František
Lopušný (Lopussný) Otto
Lopušný Samuel
Meteička Ondrej
Padlička Štefan Matej
Polóny Ján
Slabeycius Ján
Šramko Andor
Šramková Berta
Tasler Matej
Telek Herman
Tesák Samuel
Záturecký Adolf Peter
Zibrín Ján
Zibrínová Vika
Zibrín Michal
Zibrín Michal

Zoznam osobností pochovaných na novom mestskom cintoríne
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Bláhová Alžbeta
Kachnič Andrej
Krnová Ira
Kusý Ľudovít
Wick Vojtech
Zachar Ján
spoločný hrob troch sovietskych vojakov
spoločný hrob maďarských a rumunských vojakov

