Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebísk na
území mesta Lipany
Mesto Lipany podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods.2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk vo vlastníctve mesta Lipany

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Lipany
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Prevádzkový poriadok pohrebísk platí pre tieto cintoríny v meste Lipany: Pod hájom,
Predné pole, Petrovenec a v obmedzenom rozsahu na židovský cintorín.
Článok 2
Prevádzkovanie pohrebísk
Prevádzkovaním pohrebísk mesto poveruje na základe výberového konania p. Jozefa
Kandráča, Pohrebná služba, Kollárova 24, Lipany, IČO40869768, IČ DPH SK
1023441496 (v ďalšom „prevádzkovateľ pohrebiska“).
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
-výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,
-pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
-vykonávanie exhumácie,
-vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
- správu a údržbu pohrebiska a domu smútku,
-správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
-prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene v dome smútku.
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového
poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
najmä ak ide o rozmery a druh stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania
umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska.
3. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, je povinný
na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor
30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa miesto inak neupravuje, minimálne 2-krát

ročne povyhadzovať staré vence a použité kahance.
4. Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebne na vedenie evidencie hrobových miest.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je
známa adresa oprávneného alebo aj nebezpečenstvo z omeškania, urobí
prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
6 Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
7. Zakázané je medzi hroby odkladať plechovky, sklenené poháre a iné predmety. Na
cintorínoch je zakázané svojvoľne budovať ohrádky, lavičky, nadstavby pomníkov,
ukladať dlažbu a stojany.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov, používanie domu smútku
1. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Na cintoríne je
zakázané odhadzovať odpadky mimo na to určené miesta, vodiť psov, robiť hluk. Deťom
do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelej osoby. S motorovými
vozidlami alebo inými povozmi možno na cintorín vchádzať len ak prevádzkovateľ
cintorína na to vydal osobitné povolenie. Pre osobné motorové vozidlá je vymedzené
parkovisko.
2. Dom smútku slúži k uloženiu pozostatkov zomrelého do doby pohrebu v chladiacom
zariadení a k smútočným obradom. Obhliadku pozostalého môžu príbuzný vykonať po
dohode s prevádzkovateľom cintorína. Dom smútku sa otvára hodinu pred smútočným
obradom. Ak je potrebné otvoriť dom smútku skôr, treba o to požiadať prevádzkovateľa
cintorína. Príbuzní zomrelého musia vopred oznámiť prevádzkovateľovi cintorína čas
konania pohrebného obradu.
3. Prevádzkovateľ cintorína nezodpovedá za poškodenia hrobov, hrobiek, odcudzenie
príslušenstva a výzdoby.
Článok 6
Čas prístupnosti pohrebísk
Prístup na cintoríny v meste Lipany nie je časovo obmedzený.
Článok 7
Spôsob pochovávania
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10
rokov musí mať hĺbku najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m.
Ak majú byť v hrobe uložené ďalšie ľudské pozostatky zomrelého hĺbka hrobu musí byť
najmenej 2,2 m a dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. Bočné
vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. Rakva s ľudskými

pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
minimálne 1,2 m.
2. Nové voľné miesta na pochovávanie určuje prevádzkovateľ cintorína podľa
aktuálneho plánu miest na pochovávanie ktorý je prílohou prevádzkového poriadku a je
prístupný k nahliadnutiu u prevádzkovateľa cintorína. Na existujúce hrobové miesta sa
môže pochovávať po uplynutí tlecej doby. Na cintoríne na Petrovenci a Prednom poli
možno pochovávať len do už existujúcich hrobových miest po zaplatení dlžného
nájomného.

Článok 8
Tlecia doba
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy trvá najmenej 10 rokov.
Článok 9
Vedenie evidencie hrobových miest
Evidencia hrobových miest obsahuje:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
- dátum uloženia s uvedením hrobového miesta,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu nájomcu,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
Článok 10
Odpady
Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby)
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta o odpadoch. Stavebný
odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti budovania obruby, hrobky
atď. je povinný odstrániť na vlastné náklady.
Článok 11
Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej
služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu, za účelom prepravy
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania do hrobu
alebo hrobky, alebo uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko len s písomným povolením

prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie vydáva prevádzkovateľ pohrebiska nájomcovi
hrobového miesta, do ktorého budú ľudské pozostatky a ľudské ostatky pochované.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového
poriadku.
Článok 12
Cenník cintorínskych služieb
1. Prepožičanie miesta pre hrob na dobu max. 10 rokov na cintoríne Na Prednom poli a
Pod Hájom 40 eur,
2. obnova užívacieho práva na miesto pre hrob na cintoríne Na Prednom poli a Pod
Hájom na dobu 10 rokov 33 eur,
3. prepožičanie miesta postaveniu hrobky na cintoríne Na Prednom poli a Pod Hájom na
10 rokov 56 eur,
4. obnova užívacieho práva na hrobku na cintoríne Na Prednom poli a Pod Hájom na
dobu 10 rokov 33 eur,
5. prepožičanie miesta pre hrob na dobu max. 10 rokov na cintoríne Na Petrovenci 33
eur,
6. obnova užívacieho práva na miesto pre hrob na cintoríne Na Petrovenci na dobu 10
rokov 26 eur,
7. prepožičanie miesta postaveniu hrobky na cintoríne Na Petrovenci na 10 rokov 49
eur,
8. obnova užívacieho práva na hrobku na cintoríne Na Petrovenci na dobu 10 rokov 26
eur,
9. prepožičanie obradnej siene na pohrebné obrady do 2 hodín 17 eur.
Článok 13
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Novela VZN bola prerokovaná a schválená na 34. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa
22.05.2014.
2. Po schválení a zverejnení novela VZN nadobúda účinnosť 06.06.2014.
3. Ostatné ustanovenia VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta
Lipany ostávajú nezmenené.

V Lipanoch 22.05.2014

Ing. Eduard Vokál
primátor mesta

Príloha VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Lipany – plán
Hrobových miest na cintoríne Pod Hájom
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Legenda:
v pásme I. je možné umiestniť americké pomníky s maximálnymi rozmermi
výška/šírka/hĺbka v cm – 100/60/75
v pásme II.
- v sektore I je možné umiestniť drevené kríže s maximálnymi rozmermi
výška/šírka/hĺbka v cm – 150/60/10 , v sektore A možno umiestniť len detské hroby
v pásme III.
- v sektore A možno umiestniť len hrobky, v sektore B bude možné umiestniť len
americké pomníky s maximálnymi rozmermi v cm výška/šírka/hĺbka 100/60/75

Dôvodová správa
Návrh tohto VZN predkladáme z nasledovných dôvodov:
Bol prijatý nový zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2011 a s ohľadom na túto skutočnosť bolo
potrebné aj zrušiť pôvodné VZN o mestských cintorínoch v Lipanoch a ich
prevádzkovom poriadku. Nový zákon o pohrebníctve; zákon č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve stanovuje prevádzkovateľ pohrebiska okrem iného povinnosť ť predložiť
schválenie obci návrh prevádzkového poriadku pohrebiska. Rozsah obsahu
prevádzkového poriadku pohrebiska je daný predmetným zákonom, konkrétne
ustanovením § 18 ods. 1 citovaného zákona. Takto predložený návrh schvaľuje v zmysle
ustanovenia § 18 ods.2 citovaného zákona obec a to formou všeobecne záväzného
nariadenia. Prílohu tohto VZN tvorí plán hrobových miest cintorína Pod Hájom, nakoľko
mesto chce, aby v určených sektoroch cintorína vznikali určené typy hrobov s cieľom
zachovania jednotnej architektúry. Cintorín Na Prednom poli je určený na „dožitie“ preto
tam možno pochovávať len na už existujúce hrobové miesta po zaplatení dlžného
nájomného. Mesto Lipany mierne upravilo cenník cien cintorínskych služieb. K cenám
cintorínskych služieb na cintorínoch Pod Hájom a Predné Pole sa prirátala suma 6,63
eura ktorá bola pôvodne osobitne účtovaná. Keďže ceny po prirátaní tejto sumy
vychádzali aj na centy, zaokrúhľujeme ich – mierne zvyšujeme na najbližšie euro nahor.
Ide o zvýšenie o 37 centov. Ceny cintorínskych služieb na cintoríne Petrovenci nie sú
zvýšené, nakoľko na tomto cintoríne ani doteraz nebol osobitne účtovaný odber vody z
objektívneho dôvodu. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame cenníky cintorínskych služieb
pre cintoríny Na Prednom poli a Pod Hájom:
Pôvodné ceny cintorínskych služieb na cintoríne na Prednom poli a Pod hájom
Prepožičanie miesta pre hrob.....................................................................33 eur
Obnova užívacieho práva na miesto pre hrob............................................26 eur
Prepožičanie miesta postaveniu hrobky na cintoríne...............................49 eur
Obnova užívacieho práva na hrobku..........................................................26 eur
Ceny cintorínskych služieb na cintoríne na Prednom poli a Pod hájom po prirátaní
odberu vody
Prepožičanie miesta pre hrob..................................................................... 39,63 eur
Obnova užívacieho práva na miesto pre hrob............................................ 32,63 eur
Prepožičanie miesta postaveniu hrobky na cintoríne.................................55,63 eur
Obnova užívacieho práva na hrobku...........................................................32,63 eur
Ceny cintorínskych služieb na cintoríne na Prednom poli a Pod hájom po prirátaní
odberu vody a zaokrúhlení
Prepožičanie miesta pre hrob........................................................................40 eur
Obnova užívacieho práva na miesto pre hrob.............................................. 33 eur
Prepožičanie miesta postaveniu hrobky na cintoríne..................................56 eur
Obnova užívacieho práva na hrobku........................................................... 33 eur

V Lipanoch 20.03.2014

Mgr. Viktória Molnárová
právnička

