Mestské zastupiteľstvo Krompachy

CINTORÍNSKY PORIADOK
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 4 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, zákona NR SR č. 272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov, na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 46/1985 Zb.
zo dňa 5. februára 1985 o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve a so súhlasom Štátneho okresného
hygienika, vydáva pre svoj územný obvod toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002
Článok 1
Základné ustanovenie
1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov alebo popola. Je to
spoločný názov pre cintorín. Cintoríny zriaďuje mesto, ktoré ich správu môže zveriť iným
organizáciám.
2. Na zriadenie pohrebiska treba súhlas Štátneho okresného hygienika, ktorý schváli aj
zásobovanie vodou, kapacitou zariadení pre osobnú hygienu a likvidáciu odpadkov. Pre
pohrebisku určí aj najmenšiu hĺbku hrobov.
3. Poriadok pre cintoríny sa vzťahuje na všetky cintoríny I. II. na Cintorínskej ulici a na cintorín
III na Maurerovej ulici v územnom obvode mesta Krompachy.
4. Správu cintorína vykonáva Ekokrom s.r.o., Krompachy na základe Rámcovej zmluvy o dielo.
5. Správa cintorína vedie evidenciu o prideľovaní hrobových miest, vykonáva dozor a povoľuje
stavebné práce na hroboch. Ďalej udržiava zariadenie domu smútku, zabezpečuje osvetlenie
cintorína, kosenie, čistí chodníky, zabezpečuje vývoz odpadkov a zásobovanie vodou.
6. Správa cintorína podľa potreby rozdeľuje cintorín na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje
miesta pre hroby, hrobky, urny.
7. Vojenské hroby z 1. a 2. svetovej vojny správa cintorína naďalej eviduje a udržiava
v poznateľnom stave v súlade s platnou medzinárodnou dohodou /vyhláška Ministerstva
zahraničných vecí č. 65 zo dňa 15.11.1954/.

Článok 2
Pochovávacie obvody
1. Uloženie tela mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na cintoríne v územnom obvode,
ktorého osoba zomrela pred úmrtím žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené
z dopravného prostriedku.
Územné obvody, z ktorých sa mŕtvi ukladajú na jednotlivé cintoríny, určuje mesto Krompachy
s prihliadnutím na integrované časti.
2. Pochovať mŕtveho /alebo uložiť urnu/ na inom cintoríne môže povoliť príslušné mesto /obec/,
do obvodu ktorého cintorín patrí.

Článok 3
Tlecia doba
Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá so zreteľom na zloženie pôdy nesmie byť
kratšia ako 10 rokov.

Článok 4
Spôsob ukladania tela mŕtveho do hrobu
1. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý záujem nevyžaduje
uloženie do spoločného hrobu.
2. Správa cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob
prepožičané, povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie telá mŕtvych /príbuzní,
prípadne aj iné blízke osoby/ a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby možno
urobiť tak len so súhlasom Štátneho okresného hygienika.

Článok 5
Pochovávanie
1. Mŕtvy musí byť pochovaný do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Prekročenie tejto lehoty je možné len so súhlasom Okresného úradu, najviac o ďalších 48 hodín
za predpokladu , že telo mŕtveho bolo uložené v chladiacom zariadení. Dočasne sa telo ukladá
v dome smútku alebo v zariadení pre uloženie mŕtvych. Jeho premiestnenie do týchto zariadení
treba uskutočniť najneskôr do 8 hodín po prehliadke mŕtveho. Do 8 hodín sa neráta čas medzi
2 2 .0 0 a 6 .0 0 h o d i n o u .
2. Telo mŕtveho sa uloží do zeme alebo spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje in ý
druh pohrebu, na ktorý sal súhlas Štátny okresný hygienik.
3. Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho je 160 cm pri jednej hĺbke a 200 cm
pri prehĺbenom hrobe na dvojité pochovávanie. Rozmery hrobového miesta na uloženie tela
mŕtveho sú 100 x 200 cm a na uloženie urny 50 x 50 cm.
4. Výnimočne možno uložiť rakvu s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom správy
cintorína.
5. Telo mŕtveho sa ukladá do zeme na cintoríne. Uloženie mimo cintorína môže povoliť mesto
Krompachy len z dôvodov nutných osobitného zreteľa so súhlasom Štátneho okresného
hygienika.
6. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktoré si zosnulý zvolil pred úmrtím,
treba podľa možností jeho želaniu vyhovieť. Ak zosnulý pred úmrtím neurčil druh pohrebu, určí
ho ten, kto pohreb obstaráva. Tieto ustanovenia neplatia ak dôležitý záujem vyžaduje iný druh
pohrebu.

Článok 6
Uloženie popola tela mŕtveho
1. Prijať popol z tela mŕtveho na uloženie je povinná správa každého urnového pohrebiska.
Správa cintorína má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávanom obvode nie je urnové
pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu prípadne do náhrobku k inému príslušníkovi rodiny.

2. Popol sa ukladá na cintoríne podľa želania zosnulého pred jeho úmrtím alebo obstarávateľa
pohrebu v urne.
3. Úrad príslušný podľa miesta cintorína kde sa má popol uložiť, môže z dôvodov hodných
osobitného zreteľa povoliť, aby sa podľa želania zosnulého pred úmrtím alebo obstarávateľa
pohrebu uložil popol ma miesto, ktoré si oni zvolili. O uložení mimo cintorína vedie príslušný
úrad osobitnú evidenciu.
4. Spopolnené ostatky sa ukladajú na cintorínoch. Správa cintorína môže dať povolenie na
pripevnenie urny k náhrobku.
Urna musí byť vložená do osobitnej ochrannej schránky.

Článok 7
Exhumácia tela mŕtveho alebo ostatkov
1. Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo mŕtveho /ostatky/ vyňať zo zeme /exhumovať/
z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumácia sa vykoná len za prítomnosti zástupcov
správy cintorína, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
2. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne z osobitných závažných
dôvodov so súhlasom Štátneho okresného hygienika a to len vtedy, ak je tiež preukázané, že sa
na tom dohodli osoby blízke zosnulému.
3. Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ exhumácie.

Článok 8
Prepožičanie miesta na hrob
1. Správa cintorína je povinná prepožičať miesto na hrob alebo hrobku minimálne na tleciu dobu
a miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia. Stavba hrobky musí byť ukončená do jedného
roka, ináč nárok na miesto zaniká. Prepožičaním vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu,
komu bolo prvýkrát prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke /116 Občianskeho zákonníka/.
Ak to pomery na cintoríne umožňujú, správa cintorína je povinná prepožičať miesto na hrob ešte
na ďalšiu dobu, v opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť toho, komu doteraz bolo miesto
prepožičané.
2. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob prepožičané naloží sa s ostatkami, urnami
a náhrobkami obdobne ako pri zrušení cintorína - článok 14 tohto cintorínskeho poriadku.
3. Správa cintorína podľa situačného plánu cintorína vedie evidenciu voľných miest a možností
na ďalšie pochovávanie po uplynutí tlecej doby, ak právo na prepožičané miesto nebolo
obnovené a zaniklo.
4. Nárok na prepožičanie určitého miesta na cintoríne nie je určený. Správa cintorína je však
povinná v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva. O prepožičaní
miesta sa vyhotoví písomná dohoda medzi správou cintorína a objednávateľom, na základe ktorej
v medziach určených týmto poriadkom má objednávateľ právo:
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob alebo hrobku
- uložiť do hrobu telo mŕtveho alebo jeho spopolnené ostatky
- upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu/.
Právo na miesto sa preukazuje:
- v starších prípadoch evidenciou správy cintorína a dokladom o zaplatení poplatku na
prepožičané miesto, alebo iným hodnoverným dokladom

- u nových prípadoch písomnou dohodou a potvrdením o zaplatení poplatku podľa cenníka
platného v čase pohrebu.
Rovnaké ustanovenie platí aj na prepožičanie miesta na uloženie tela mŕtveho pre ďalšiu osobu.

Článok 9
Rozmery hrobových miest
1. Pre hrob alebo hrobku môže byť prepožičané miesto o týchto rozmeroch:
- pre hrob /hrobku/ dospelého
110 x 245 cm
- pre dvojhrob /hrobku/ dospelých
210 x 245 cm
- pre hrob dieťaťa do 6 rokov
80 x 140 cm
- pre hrob dieťaťa do 14 rokov
90 x 200 cm
Táto plošná výmera obsahuje i plochu na vybudovanie obrubníka alebo hrobky.
2. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm.
3. Na každé prepožičané miesto vytvorí správa cintorína hranice. Porušovanie týchto hraníc sa
posudzuje ako priestupok – článok 16 tohto cintorínskeho poriadku.

Článok 10
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Oprávnený je povinný udržiavať prepožičané miesto na cintoríne v riadnom stave.
2. Ak správa cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve oprávneného,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa oprávneného,
alebo ak je nebezpečie z omeškania, urobí správa cintorína potrebné opatrenia na náklady
oprávneného.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence, iné netrvanlivé ozdoby je správa cintorína
oprávnená z jednotlivých hrobov odstrániť.
4. Oprávnený sa môže so správou cintorína dohodnúť o udržiavaní prepožičaného miesta za
úplatu /pravidelná úprava, polievanie, výsadba kvetov a iné/.
5. Oprávnený môže na prepožičanom mieste robiť ďalšie úpravy /výsadbu kríkov, stromov,
umiestňovanie lavičiek a iné/ len so súhlasom správy cintorína.

Článok 11
Stavby na cintoríne
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /hrobu,
náhrobku, hrobky, rámu/ treba predchádzajúci súhlas správy cintorína. Tým nie je nahradený
súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť predpismi správy cintorína,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu, alebo druh použitého materiálu.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správy cintorína odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby. Bez písomného súhlasu správy cintorína nie je dovolené vynášať časti náhrobkov,
hrobovú výzdobu a iné.

Článok 12

Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu
a odstránenie náhrobku
1. Po uplynutí doby, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto /čl. 8/ zaniká právo
na miesto , ak:
a/ pomery na cintoríne znemožňujú /najmä pre nedostatok miesta/ prepožičanie miesta na ďalšiu
dobu,
b/ nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty,
c/ cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené, uzatvorené,
d/ prepožičané miesto alebo hrobka nie sú udržiavané v dobrom stave. Správa cintorína je
povinná najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávneného na tieto skutočnosti
a pokiaľ ide o ustanovenie pod písmenom b/ a d/ aj na to, že oprávnený poplatok nezaplatil alebo
neurobil nápravu.
Ak nie je známa adresa oprávneného, upozorní ho správa cintorína na tieto skutočnosti verejným
vyhlásením.
2. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správa cintorína vyzve oprávneného písomne, alebo
aj jeho adresa nie je známa verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy
a iné. Ak oprávnený v určenej lehote výzve nevyhovie, správa cintorína odstráni náhrobky, rámy
a iné a uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí jedného roka od zániku práva naloží
správa cintorína s takýmito predmetmi podľa § 135, ods. 3 Občianskeho zákonníka ako s vecami
opustenými. Obdobne sa postupuje aj pokiaľ ide o hrobky.
3. Hroby, hrobky a urny, o ktorých sa rozhodlo, že majú kultúrnu hodnotu alebo historický
význam /hroby významných osôb, umelecké diela a iné/ nesmú byť /s výnimkou zrušenie
cintorína/ odstránené ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané.
4. Pozostatky po zániku práva na prepožičané miesto sa ponechajú na pôvodnom mieste, alebo
uložia sa do zeme na inom vyhradenom mieste, na cintoríne III. na Maurerovej ulici. Správa
vedie o tom evidenciu, v ktorej sa uvádza meno a priezvisko zosnulého, jeho posledné bydlisko,
deň narodenia a úmrtia.

Článok 13
Vstup na cintorín
1. Cintorín je verejnosti prístupný denne od 8.00 hod. do 20.00 hod. Správa cintorína môže
v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých osôb.
3. Návštevníci cintorína sú povinní vo všetkých jeho priestoroch správať sa pietne, t.j., zdržiavať
sa nadmernej hlučnosti, nepoužívať alkoholické nápoje a nevodiť do areálu cintorína domáce
zvieratá. Odpad z úpravy hrobov je možné odkladať len na správcom vyhradenom mieste.
4. Každý návštevník cintorína je povinný opustiť ho pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia.

Článok 14
Zrušenie cintorína
1. Ak cintorín alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému záujmu,
mesto Krompachy zakáže pochovávanie na ňom alebo cintorín zruší.

2. Správa cintorína zverejní rozhodnutie o zrušení cintorína najmenej jeden rok pred dňom,
ktorým sa cintorín zrušuje. Pritom upozorní užívateľov miest, ako sa naloží s ostatkami
a príslušenstvom hrobu v prípade, že sa o ne sami v lehote najmenej 6 týždňov odo dňa zrušenia
nepostarajú.
3. Po zrušení cintorína sa ostatky uložené v zemi ponechávajú na mieste, ak oprávnení
prepožičaných miest neumiestnia v určenej lehote ostatky na inom cintoríne.
4. Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré oprávnení neodstránia v určenej lehote, odstráni
na ich náklad organizácia, v záujme ktorej sa cintorín zrušuje.
5. Cintorín možno zrušiť až o uplynutí tlecej doby od uloženia posledného zosnulého. Na účely,
pri ktorých je potrebné terén prehĺbiť, možno zrušený cintorín použiť až po uplynutí 20 rokov od
posledného pohrebu. Ak sa pritom príde na ostatky, uložia sa do zeme na vyhradenom mieste,
alebo sa spopolnia.
6. Ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iný cintorín sa môže zrušiť cintorín aj pred
uplynutím tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Ak tlecia doba neuplynula, treba spolu
s ostatkami previesť aj príslušenstvo hrobu /náhrobky, obrubníky a iné/. Náklady spojené
s predčasným zrušením cintorína znáša organizácia, v záujme ktorej bol cintorín zrušený.

Článok 15
Cenník za prepožičanie miest
Za prepožičanie miest na cintoríne sa stanovujú tieto ceny:
1. Prepožičanie miesta na hrob v zemi vrátane miesta príslušenstva k hrobu /bez ohľadu na vek
zomrelého/ na obdobie 10 rokov - 500,-Sk
2. Prepožičanie miesta na urnu na obdobie 10 rokov - 300,-Sk
3. Obnovenie /predĺženie/ užívacieho práva na miesto na hrob /bez ohľadu na vek pochovaného/
na dobu ďalších 10 rokov - 700,-Sk
4. Obnovenie užívacieho práva na miesto na uloženie urny na ďalších 10 rokov - 300,-Sk
5. Prepožičanie miesta na postavenie hrobky na obdobie 10 rokov - 1.000,- Sk a na postavenie
dvojhrobky na dobu 10 rokov - 1.500,- Sk
6. Obnovenie /predĺženie/ užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka na dobu
ďalších 10 rokov - 1.000,-Sk a dvojhrobky - 1. 500,-Sk.

Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. Porušovanie tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona sa prejedná podľa
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmysle neskorších zmien a doplnkov.
2. Správa cintorína vyvesí tento poriadok na verejnosti prístupnom mieste cintorína.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
dňa 29.10.2002. uznesením číslo 2002/13/253 a nadobúda účinnosť dňom 13.11.2002
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší nariadenie MsZ – Cintorínsky poriadok,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 12.5.1994.
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES – ŠTÁTNY OKRESNÝ HYGIENIK
Dátum: 05.12.2002
Zn.: C 2002/10447-002
ROZHODNUTIE

Okresný úrad Spišská Nová ves – štátny okresný hygienik ako orgán príslušný podľa ust. § 5
Zák. č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 18, ods. 1, písm. c/, Zák. č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
zmien a doplnkov, vo veci posúdenia návrhu účastníka konania mesto Krompachy, IČO 00329
282, zn. SMMaRP/1063/2002, zo dňa 7.10.2002, o schválenie Cintorínskeho poriadku mesta
Krompachy, podľa § 27 ods. 2,písm.1/, § 20, písm. c/ a § 27 ods. 2, písm. e/ Zák. č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a §§ 46 a 47, Zák. č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov vydáva tento
POSUDOK
Schvaľuje sa Cintorínsky poriadok mesta Krompachy vypracovaný ako všeobecné záväzné
nariadenie č. 3/2002 a predložený účastníkom konania Mesto Krompachy.
Odôvodnenie:
Podaním zo dňa 11.10.2002 požiadal účastník konania Mesto Krompachy, Okresný úrad
Spišská Nová Ves, štátneho okresného hygienika o schválenie Cintorínskeho poriadku mesta
Krompachy. Cintorínsky poriadok vypracoval a predložil na schválenie orgánu na ochranu
zdravia v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 písm. 1/ zák. č. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov.
Orgán na ochranu zdravia preskúmal doplnený cintorínsky poriadok najmä z hľadiska, či jeho
obsah je v súlade s ustanovením Vyhl. č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a pohrebníctve,
súvisiacimi ustanoveniami Zák. č. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov vydaných a ich vykonanie. Dokumentácia je spracovaná ako Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2002. Cintorínsky poriadok zodpovedá uvedeným právnym normám, je možné ho
schváliť podľa citovaného ustanovenia Zák. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia Krajskému úradu Košice – štátnemu krajskému hygienikovi, prostredníctvom
Okresného úradu Spišská Nová Ves – štátneho okresného hygienika podľa § 54 ods. 2 zák. č.
71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
MUDr. Elena GAJDOŠOVÁ
štátny okresný hygienik
Rozdeľovník:
- Mesto Krompachy + príloha
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, štátny okresný hygienik
- Odd. HŽP, ŠZÚ Spišská Nová Ves

