Mesto Brezno
v zmysle ustanovenia § 4, odst. 3, písm. e/ a m/ a ustanovenia § 6 a § 11, odst. 3, písm. g/ Zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 470/2005 Z.z. o
pohrebníctve
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2006
ktorým sa upravuje

Prevádzkový poriadok pohrebiska
/cintorínsky poriadok/

Návrh tohto nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 12.10.2006
Zverejnený na internetovej adrese mesta dňa: 12.10.2006
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 24.10.2006
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa: 27. novembra 2006 pod číslom 4/2006
VZN nadobúda účinnosť dňom: 12.decembra 2006

I.časť
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebísk a domu smútku.

§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia
a/ ľudské pozostatky sú mŕtve telo,
b/ ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie urny so
spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami (ďalej len "popol") na pohrebisku,
d/ spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
e/ verejné pohrebisko (ďalej len "pohrebisko") je cintorín, kolumbárium, urnový háj
f/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie
urny,
g/ konečná rakva je rakva v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
h/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.

§3
Zriadenie pohrebiska
1. Mesto Brezno má vo svojom katastrálnom území zriadené pohrebiská nachádzajúce sa na ul. Školská,
súčasťou je aj dom smútku, ul. Cintorínska, Bujakovo - Padličkovo.
2. Mesto Brezno prevádzkuje pohrebiská a dom smútku prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorým je príspevková organizácia mesta: Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno.
3. Dom smútku je vybavený chladiacim zariadením na uloženie ľudských pozostatkov.
4. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné
povolenie. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

II.časť
§4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku
a/ prevziať, doniesť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do domu smútku alebo pohrebiska je možné len
ak je overená totožnosť dovozcu, ktorý zodpovedá za totožnosť mŕtveho v zmysle § 8 Zákona č.
470/2005
Z.z. o pohrebníctve,

- 3b/ dočasné uloženie ľudských pozostatkov v priestore chladiaceho zariadenia v dome smútku bez
následného smútočného obradu je zaevidované tak, ako v bode a/,
c/ smútočná rozlúčka so zomretým, smútočný obrad sa vykonáva podľa želania a objednávky obstarávateľa
pohrebu,
d/ dom smútku je v prevádzke podľa požiadaviek obstarávateľa pohrebu a podľa pravidiel stanovených
týmto nariadením,
e/ občiansky pohreb sa uskutočňuje v rozlúčkovej sieni alebo nádvorí domu smútku, ktoré sú vhodne a
dôstojne vyzdobené,
f/ v dome smútku sa umožňuje uskutočňovať aj cirkevné obrady registrovaných cirkví a náboženských
spoločností v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. Cirkevné symboly a rekvizity môžu
byť do obradnej siene domu smútku donesené na dobu trvania cirkevného obradu,
g/ vstup do domu smútku okrem smútočných obradov je dovolený len pozostalým alebo nimi poverenej
pohrebnej službe po nahlásení prevádzkovateľovi,
h/ vence a kvetinové dary sú v obradnej miestnosti ukladané podľa pokynov prevádzkovateľa,
i/ smútočné obrady je možné organizovať v dňoch okrem nedele, štátnych sviatkov a dňov pracovného
pokoja.

§5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti
potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
a/ prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské oastatky do chladiaceho zariadenia, domu smútku, pohrebiska,
ak je úmrtie doložené,
1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal
prehliadku mŕtveho,
2. pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b/ ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, ľudské pozostatky prevziať len
s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní,
c/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním,
d/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť
registrovaných cirkví a náboženskych spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarábateľa pohrebu,
e/ písomne informovať nájomcu o
1. skutočnosť, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa: súčasne túto informáciu
zverejniť na vývesnú tabuľu umiestnenú na pohrebisku a pred mestským úradom,
f/ po prevzatí ľudských pozostatkov postupovať podľa pokynov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a
štatistickom hlásení o úmrtí, pokynov v trestnom konaní,
g/ ukladať ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé
udržanie teploty v rozmedzí 0°C až 5°C ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho nepresiahne 14 dní, vykonávať pravidelnú dezinfekciu chladiaceho zariadenia,

- 4 h/ sprístupniť priestor domu smútku podľa požiadaviek obstarávateľa pohrebu a podľa pravidiel
stanovených týmto nariadením,
ch/ udržiavať čistotu v dome smútku, pohrebiskách a bezpečnosť chodníkov vrátane zimnej údržby,
i/ zabezpečovať parkovú úpravu, funkčnosť vodovodu vrátane zazimovania, prevádzku a údržbu
ozvučenia pohrebiska, údržbu budovy domu smútku,
j/ vymeriavať hrobové miesto v súlade s týmto nariadením a plánom miest na pochovanie,
k/ evidovať a vyberať poplatky za nájom hrobového miesta,
l/ upozorňovať pozostalých tých hrobových miest, ktoré narušujú dôstojnosť pohrebiska a vyžadujú
odstránenie závad,
m/ v spolupráci so školami, MsKS, MO MS a inými spoločenskými organizáciami zabezpečovať úpravu
hrobov (výsadba kvetov, kladenie kvetov), ktoré nemajú v meste pozostalých a ide o hroby širšieho
kultúrneho a spoločenského významu, o ich udržiavaní spísať s inštitúciami dohodu o ich udržiavaní,
n/ aktualizovať oznámenia vo vývesnej skrinke na pohrebiskách a pred mestským úradom,
o/ kontrolovať umiestnenie náhrobných kameňov, ich bezpečnosť,
p/ umiestniť zábrany vstupu pred objektom domu smútku na dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie
dôstojnosti pohrebu.

§6
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1/ Nájomca je povinný
a/ na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska
všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
b/ udržiavať hrobové miesto tak, aby nepôsobilo esteticky rušivo k svojmu okoliu,
c/ drobné udržiavacie a skrášľovacie práce hrobových miest okrem nájomcu môžu vykonávať s jeho
súhlasom aj iné osoby.
2/ Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (platňa, rám, ...) je potrebný súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska. Stavebník sa riadi jeho pokynmi a uhradí stavebný poplatok.
3/ Výsadba drevín, osadenie lavičiek sa môže vykonať iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

§7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska a domu smútku
Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní správať sa primerane piete miesta. Starostlivo
zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia spoločným potrebám, dbať o poriadok, čistotu.
Zakazuje sa:
- poškodzovať vybavenie hrobov, pohrebiska a obradnej siene, fajčiť, odhadzovať odpadky, robiť hluk
alebo inak pohrebisko a obradnú sieň a ich okolie znečisťovať,
- vstup do pohrebiska so psom, na bicykli, motorovým vozidlom a iným dopravným prostriedkom.

- 5 Povolenie na vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko dáva prevádzkovateľ pohrebiska.

§8
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
od 6°° hod do 21°° hod - v období od 01.03. do 30.09.
od 6°° hod do 20°° hod - v období od 01.10. do 28.02.

§9
Spôsob nakladania s odpadmi
Odpad, kvety, vence, čečina, sklené, kovové, plastové a iné komodity sa odkladajú do označených nádob
na pohrebisku. Zakazuje sa ukladať odpad inde ako do nádob nato určených.
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí pravidelné vyprázdňovanie nádob.

§ 10
Pravidlá pri vybudovaní hrobov
1. Na vybudovanie hrobu je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Stavebník obdrží súhlas na základe nájmu hrobového miesta.
3. Stavebný materiál uloží stavebník na mieste určenom v súhlasnom stanovisku.
4. Po ukončení prác je stavebník povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prebytočný materiál
a zostávajúci odpad. V opačnom prípade závady odstránil prevádzkovateľ pohrebiska na náklady
nájomcu.
5. Rozmery hrobu: výška obruby max. 70 cm,
vonkajšia dĺžka obruby max. 265 cm,
vonkajšia šírka obruby pre jednohrob max. 125 cm
pre dvojhrob max. 240 cm
bočné vzdialenosti medzi miestami pre hroby sú min. 30 cm

III. časť
§ 11
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu
verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Zakázané je:
a/ exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou (§ 3,
odst. 3 a/ Zákona č. 470/2005 Z.z.), alebo ktoré sú v stave pokročilého rozkladu, dokladom ktorým sa
preukáže, že mŕtvy v čase úmrtia bol nakazený nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho
a štatistického hlásenia o úmrtí,
b/ vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, ak neboli
uložené v chladiacom zariadení,
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c/ vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,
d/ zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi
látkami po radiačnej havárii alebo radiačnej nehode, bez posudku regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo v rozpore s týmto posudkom,
e/ pochovať nespopolnené ľudské pozostatky na inom mieste ako na pohrebisku,
f/ zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti
mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.
4. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou sa musia uložiť
len do konečnej rakvy.
5. Pravidlá pochovania mŕtveho nezistenej totožnosti, ktorého ľudské pozostatky sa našli na území mesta
sú uvedené v § 6 Zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. To isté platí aj pri úmrtí ak nikto pochovanie
nezabezpečí.

§ 12
Iné ľudské pozostatky
1. Iné ľudské pozostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody sa pochovajú a to len v
prípade
ak neexistuje podozrenie z trestného činu.
2. Ak o to rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada, umožní sa mu jeho
pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
3. Ostatné ustanovenia nariadenia sa pri nakladaní s inými ľudskými pozostatkami použijú primerane.

§ 13
Evidencia pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska.
1. Evidencia pohrebiska musí obsahovať
a/ meno a priezvisko osoby, ktrorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b/ miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c/ dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
d/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky,
bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e/ meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno,
sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
f/ dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g/ údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o
a/ zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b/ zrušení pohrebiska,
c/ skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka, alebo pamätihodnosť mesta schválené

3. Plán miest na pochovávanie s označením prenajatých a voľných hrobových miest.
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§ 14
Ukladanie ľudských pozostatkov
a exhumáci ľudských ostatkov
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺnať tieto požiadavky
a/ hĺbka 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,
b/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu a zasypaná skyprenou zeminou vo výške
minimálne 1,2 m,
e/ pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou
bude najmenej 1 meter, tzv. pôvodná hĺbka hrobu musí byť min. 2,2 m.
V tomto prípade prevádzkovateľ pohrebiska odporučí obstarávateľovi pohrebu vyznačiť povrch prvotne
uloženej rakvy minimálne plastovou fóliou.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy
musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺžka tlecej doby pre pohrebiská je uvedená v prevádzkovom poriadku
pohrebiska.
3. Pred upynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
a/ orgánov činných v trestnom konaní,
b/ odstarávateľa pohrebu alebo
c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo mesto.
4. Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú formu a musí
obsahovať:
a/ posudok úradu,
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
6. Miesto na uloženie urny má rozmery:
- dĺžka 1,0 m
- šírka 0,8 m
- bočné vzdialenosti medzi miestami pre urnu sú min 0,3 m.

§ 15
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
Uloženie ľudských pozostatkov do hrobu vykonáva prevádzkovateľ pohrebiska v spolupráci s pohrebnou
službou:
a/ miesto kde majú byť uložené ľudské pozostatky, alebo urna určí prevádzkovateľ pohrebiska po dohode
s obstarávateľom pohrebu, alebo s pozostalými. Vybrať hrobové miesto môže obstarávateľ pohrebu v
pláne miest na pochovávanie a evidencii voľných hrobových miest,
b/ ľudské pozostatky sa ukladajú do hrobu spravidla po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje
uloženie do spoločného hrobu ( napr. epidémia),
c/ pred uplynutí tlecej doby sa môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho, komu bolo hrobové miesto
prenajaté povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie ľudské pozostatky príbuzných, prípadne
iných osôb, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej jeden meter,

d/ do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, rakva
uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak,
aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami,
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§ 16
Zákaz pochovávania
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí, alebo kvality
podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa odseku 1, možno
ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s
navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať mesto.

§ 17
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.(Príloha č.1.)
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 byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten
z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne informovať nájomcu.
5/ Nájomné za hrobové miesta je uvedené v prílohe č.2.

§ 18
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a/ závažné okolnosti na pohrebisku (hrobové miesto, hrobka nie je udržiavaná, hrubo narušuje estetiku
prostredia, statika nie je bezpečná) znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďajšiu dobu,
b/ sa pohrebisko ruší,
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1, písm. a/ a b/,
musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských
ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na iné hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď
doručiť nejmenej tri mesiace predo dňom

- 9 a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b/ keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.
4. Ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na vývesnú tabuľu umiestnenú na
pohrebisku a pred mestkým úradom.
5. Ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu uvedeného v ods. 1, písm. c/ a nájomca je známy, výpopovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska
vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu;ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1, písm. c/ a
nájomca
nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na vývesnej tabuli umiestnenej na pohrebisku a pred
mestským úradom. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o
päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.
8. Hroby uvedené v prílohe č.3.s príslušenstvom širšieho kultúrneho a spoločenského významu,
významných
osobností spoločenského a kultúrneho života mesta evidované v zozname pamätihodností mesta sa
nemôžu zrušiť.
9. Prevádzkovateľ pohrebiska pri predaji na dražbe dodržiava Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

§ 19
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len mesto. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Zrušenie pohrebiska upravuje § 26 Zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
3. Zrušenie vojnových hrobov upravuje Zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
4. Pri zrušení pohrebiska a zmene prevádzkovateľa pohrebiska je tento povinný odovzdať evidenciu
pohrebiska mestu.

§ 20
Odborná spôsobilosť
1. Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
2. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky.
3. Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali kvalifikáciu v štátoch Európskej únie a dohody Európskeho hospodárskeho priestoru.

§ 21
Dozor
1.Dozor nad dodržiavaním poviností ustanovených v tomto nariadení vykonáva mesto.
- 10 2.Kontrolu dodržiavaní ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a/ prevádzkovateľ pohrebiska
b/ mestská polícia
c/ poverení zamestnanci MsÚ

§ 22
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a/ porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami uvedný v § 11 ods. 3,
b/ zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.
2. Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000.- Sk. Pri ukladaní pokuty sa prihliada
na mieru zavinenia o ohrozenia zdravia. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
3. Priestupky podľa bodov 1. a 2. prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov, ak
osobitný zákon, alebo toto nariadenie neustanovuje inak (zákon č.372/90 Z.z. v znení neskorších
predpisov).

§ 23
Sankcie
1. Porušenie iných povinností mimo priestupkov uvedených v § 22, ods. 1. sa považuje za priestupok, za
ktorý možno uložiť pokutu do výšky 20 000.-Sk. Výnosy z týchto pokút sú príjmom rozpočtu mesta.
2. Primátor mesta môže právnickej a fyzickej osobe uložiť sankciu do výšky 20 000.-Sk.

§ 24
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ pohrebiska pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať Zákon
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

§ 25
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
a/ za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto
právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené,

b/ jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, ak
osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe
a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu,
c/ tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych
vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že
- 11 nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, a bolo len uverejnené na vývesnej tabuli na pohrebisku a pred mestkým úradom a tieto osoby neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote
nájomnú zmluvu,
d/ päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak osoba alebo osoby ktoré majú právny
vzťah
k hrobovému miestu nie sú známe, a s vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie
je
známy.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v ods. 1, písm. b/, návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta.

IV. časť
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 26
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 4/2006, ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska dňa 16.11.2006 uznesením číslo 219/2006 .
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 27.11.2006
a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia.

§ 27
Zrušovacie ustanovenie
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší: VZN č. 6/1998 o prevádzke cintorínov a domu
smútku.

V Brezne, dňa 27.11.2006

...........................................................
Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta

Príloha č.1.

Nájomná zmluva č. ...............
uzatvorená na hrobové miesto v zmysle Obč. zákonníka § 663-684
a zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ /správca pohrebiska/ : Technické služby Brezno - príspevková organizácia mesta
Rázusova 16
977 01 Brezno
zriadená MsZ uzn.č.58/93/II dňom 01.01.1994

Štatutárny orgán
Osoba poverená konať vo veciach
technických
IČO
DIČ

: Ing. Tomáš Gaboň - riaditeľ
: Kovalčíková Mária
: 00183067
: 2021222984

Nájomca
Meno a priezvisko
Adresa
Dátum narodenia
Rodné číslo

:
:
:
:
:

II.
Predmet zmluvy
Prenajímateľ prenecháva do nájmu hrobové miesto č. ..................... na pohrebisku ul. ..........................
............................ v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve na uloženie ľudských pozostatkov,
alebo ľudských ostatkov, ktoré musia byť v hrobe uložené najmenej 10 rokov.

III.
Nájomné
Nájomca je povinný platiť nájomné podľa osobitného predpisu, t.j. Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Brezna č.4/2006 o pohrebiskách.

IV.
Doba
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V.
Všeobecné ustanovenia

Nájomnú zmluvu nie je možné vypovedať pred uplynutím tlecej doby na pohrebisku.
Prevádzkovateľ pohrebiska (prenajímateľ) nájomnú zmluvu vypovie ak :
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
- sa pohrebisko ruší
- nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
- 2 Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy
a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
- keď sa má hrobové miesto zrušiť
- keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
Právo užívať hrobové miesto má výhradne nájomca. Nájomca nesmie prenajímať hrobové miesto
ďalšej osobe.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac,
prednostné právo má ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta, okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto zásahu bude prevádzkovateľ
pohrebiska (prenajímateľ) informovať nájomcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska (prenajímateľovi) všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest.
Ak táto zmluva neustanovuje inak, právny vzťah ňou založený sa riadi príslušnými ustanoveniami
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve ako aj občianskeho zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu.

V Brezne, dňa ......................................

......................................................
prenajímateľ

......................................................
nájomca

Príloha č. 2.

Nájomné
Nájomné za jednohrob na 10 rokov :

1 000,- Sk

Nájomné za dvojhrob na 10 rokov :

2 000,- Sk

Nájomné za detské hrobové miesto na 10 rokov :

800,- Sk

Nájomné za urnové hrobové miesto na 10 rokov :

800,- Sk

Príloha č. 3.

Zoznam osobností pochovaných na novom mestskom cinroríne
_______________________________________________________

Meno osobnosti
1. Kachnič Andrej
2. Krnová Ira
3. Kusý Ľudovít
4. Wick Vojtech
5. Zachar Ján

evidenčné č. hrobu :
593
579
570
594
6

Príloha č. 4.

-1VOJNOVÉ

HROBY

Nový cintorín :
54 /1a/ Jolana Šrámková 1944 partizánka
56 /3b/ Padlí hrdinovia ZSSR 1944
58/1a/ Lupták Jozef zahynul vo vojne
63 /1a/ Fillo 1944 zahynul pri bombardovaní
84/1a/ Kolesár Miloš 1943, Kolesár Ondrej 1945 padli vo vojne
118/ 2a/ Fillo Ondrej 1945 zahynul pri bombardovaní
271/3a/ Černák Ondrej 1944 zahynul v povstaní
635/1a/ Hrbál Václav 1944 partizán
636/2a/ Slabey Alexander, Mária Slabeyová 1944 padli vo vojne
637/3a/ Zachar Ján, Zacharová Alžbeta 1945 zastrelení vo vojne
Slabeyová Berta 1944
646/1a/ Tomková rodina 1945 padli vo vojne
664/1b/ Lehotský Jozef 1945 padol vo vojne
665/1a/ Strečok Jozef 1945 padol vo vojne
666/1a/ Brna Pavol 1945 padol vo vojne
667/1a/ Kováčik Jozef 1945 padol vo vojne
668/1a/ Lupták Michal 1945 padol vo vojne
925/1b/ Uličný Ján 1944 šsl. vojak
926/1a/ Valovič K. 1944 partizán
929/4b/ Maďarskí vojaci
930/1a/ T”or”oky Béla 1945 vojak
931/8b/ Padlí hrdinovia v II.svetovej vojne
934/1b/ Bláhová Alžbeta 1944 partizánka
937/1b/ Kukurová Anna 1994 partizánka
938/1b/ Lauko Peter 1944 vojak

-

2–

Starý cintorín :
1036/1a/ Kuvik Ján 1944 zahynul v povstaní
1137/1b/ Pančík Jozef 1945 padol pri bombardovaní
1139/1c/ Štulajter Jozef 1945 padol vo vojne
1141/1b/ Katarína Michalíková 1945 zahynula cez vojnu
1161/1c/ Michalík Jozef vojnová obeť
1163/1b/ Pepichová Zuzana 1945 zahynula pri bombardovaní

