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VZN nadobúda   1.1.2008

Všeobecne záväzné nariadenie       8/2007,

 Mesta Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica na základe § 4 ods. 3 pís. f) a §6 ods. 1 zákona SNR 

90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanoveniami zákona NR SR  272/1994 o ochrane zdravia  zákona NR SR 

 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a zákona NR SR  126/2006 Z. z. o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie mesta 

Nová Dubnica toto 

Všeobecne záväzné nariadenie

Štatút cintorínov mesta Nová Dubnica 

 1

Základné ustanovenia

1/ Úctu k pamiatke zosnulých a  poslanie cintorína ako verejno-

zdravotno-technického zariadenia  k pietnemu pochovávaniu zosnulých 

alebo k ukladaniu ich telesných pozostatkov si vyžaduje, aby cintorín bol udržiavaný 

v takom stave, ktorý zodpovedá    a aby sa  

dodržiavali všetky zdravotné a iné predpisy.

2/ Tento štatút upravuje pochovávanie   zásady starostlivosti o 

cintorín a pohrebisko, vymedzuje práva a povinnosti ich správy, spôsob užívania 

priestorov a zariadení a stanovuje pravidlá správania sa návštevníkov na cintoríne.

3/ Štatút sa  na cintoríny v katastrálnom území Nová Dubnica, 

v katastráln om území   a katastrálnom území Malý 

4/ Cintoríny   sú  spravidla pre pochovávanie   

 prípadne pre  ktorí majú rodinný pôvod   Cintorín 

v Novej Dubnici je  spravidla na pochovávanie  Novej Dubnice.

 2

Správa cintorína

1/ Správou cintorínov a poskytovaním pohrebných služieb je poverená      

Anton DADO – Pohrebné služby Dubnica nad Váhom  správca cintorína).

2/  správcu je:

-  komplexné pohrebné služby za  úhradu, o ktoré 

 požiada,

-   (stromy, trávu  na základe objednávky mesta, okrem 

      hrobových miest,

-  hlavné cesty (najmä v zime),
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-  poriadku  na cintorínoch,

-  opráv a estetického  oplotenia a vstupu na cintoríny,

-  vhodných odpadových nádob,

-   zariadenia na dodávku  vody,

-  estetického  drevín a územia cintorínov,

-  

-  údržby a prevádzky domov smútku v Novej Dubnici a vo  

  (chladiarenských zariadení, vnútorného vybavenia), 

-  evidenciu  miest pre hrob, hrobku alebo urnu,

-  poplatky za  miesta pre hrob, hrobku alebo urnu 

  Mesto Nová Dubnica  miestach 

a vybraných poplatkoch,

-  prípadne iných  súvisiacich alebo nadväzujúcich na 

udržiavanie prevádzkyschopnosti oboch cintorínov.

3/ Osobitné ustanovenia  medzi vlastníkom a správcom upravuje Zmluva 

o dielo.

 3

Dom smútku

Miestnos   na  uloženie  je v dome smútku v Novej Dubnici 

aj vo     chladiacim zariadením.

 4

Ukladanie telesných pozostatkov

1/ Druh – forma pohrebu (cirkevný,  ako aj spôsob pochovania (do zeme, 

hrobky, spopolnenie)   pohrebu,  by mal  

poslednú  zomrelého.

a.) pochovanie do zeme

Pri tomto spôsobe pochovania šírka jám u všetkých hrobov je rovnaká, t.j. 80 cm. 

Ostatné rozmery sú:

- detský jednohrob      120 cm     x      240 cm

- dospelý jednohrob                       220           x              240

- dospelý dvojhrob               220           x              240

Pri prvom pochovávaní do  hrobu je   240 cm. Pri druhom 

pochovávaní do tohto hrobu je  160 cm.  detského hrobu  

mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm.

  

b.) pochovanie do hrobky

Oproti pochovaniu do zeme hrobka je spravidla vyhotovená vopred, ešte za 

života zomrelého. Vnútorné rozmery hrobky sú:

- jednohrob          šírka     80 cm       x        220 cm    x      105 cm

- dvojhrobka                     80             x                 220          x              190 

Nie je  ani kombinácia pochovania do zeme a hrobky.

Pri tomto spôsobe ide o dvojhrob, kde v spodnej  je pochovaný do zeme a 

vrchnú  tvorí hrobka. Po pochovaní do hrobky priestor musí  hermeticky 

uzavretý cementovou mazaninou.
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c.) uloženie do urny

Kremáciou získané pozostatky zosnulého je možné  v špeciálnych nádobách 

– urnách na vyhradenom mieste – urnový háj na cintoríne v Novej Dubnici.

Vnútorný rozmer schránky pre urnu je  50  x  50  x    50 cm.

2/ Uloženie telesných pozostatkov do zeme na cintoríne rozhoduje  

pohrebu po predchádzajúco m súhlase správcu cintorína.

3/ U  vyložených z dopravného prostriedku na území Novej Dubnice a  

 ako aj u tých, ktorých  nebola zistená a  ich zastihla na území 

mesta, o spôsobe pochovanie rozhodne mesto na svoje náklady.

4/ Telo  musí  uložené v zemi najmenej 15 rokov (tlecia doba), prípadne 

 rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

5/ Do toho istého hrobu (v zemi) môže  uložený   po uplynutí tlecej 

doby. Pred uplynutím tlecej doby možno tak  len so súhlasom štátnej správy.
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 miesta pre hrob, hrobku a urnu

1/ Mesto Nová Dubnica je povinné za  úhradu  miesto pre hrob, 

hrobku alebo urnu minimálne na dobu 15 rokov od prvého 

2/ Evidenciu  miest pre hrob, hrobku a urnu, výber a evidenciu 

poplatkov za  miesta pre hrob, hrobku alebo urnu  za Mesto 

Nová Dubnica správca cintorínov.

3/ Výber miesta na  je   plánu cintorína a evidencie 

 miest. Nikto nemá nárok na   miesta, avšak 

v odôvodne ných prípadoch môže  vyhovené žiadosti 

4/ Právo na užívanie miesta pre hrob, hrobku a urnu vzniká tomu, komu miesto bolo 

po prvýkrát  V prípade úmrtia prechádza na osoby jemu blízke  

dohody 

5/  miesta oprávnenému nevzniká na tomto mieste vlastnícke právo.

6/ Právo na  miesta zaniká, ak:

- cintorín alebo  cintorína   má  na základe úradného rozhodnu tia zrušený 

alebo uzatvorený

-  miesto nie je udržiavané v riadnom stave

- nebol zaplatený príslušný poplatok 

7/ Mesto Nová Dubnica je povinné   prostredníctvom 

správcu na zánik  miesta, ak do dvoch mesiacov nezaplatí poplatok za 
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hrobové miesto (hrob, hrobka, urna). Ak adresa nie je známa, oznámi to správca vo 

vývesnej tabuli (v meste a na cintoríne) s lehotou 60 dní.

8/  o  miesto je  oprávnenej osoby – 

 ktorá musí hrobové miesto  v riadnom stave,    

priestor okolo celého obvodu hrobu. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, 

vence, pokosenú trávu a iné netrvanlivé ozdoby a odpad je povinný  

 a  do smetných nádob, resp. kontajnera.

 6

Pohrebný obrad

1/ Pohrebný obrad  sa koná pri dome zomrelého, alebo na cintoríne  

rozhodnutia  pohrebu.

2/ O forme obradu (cirkevný,  rozhoduje  pohrebu,  by 

mal  poslednú  zomrelého.

3/  hodinu pohrebného obradu dojednáva  pohrebu u správcu 

cintorína   a 

- u cirkevného   na farskom úrade

- u  na MsÚ – evidencia 

Výsledok dohovoru oznamuje správcovi cintorína minimálne 24 hodín pred obradom 

a 48 hodín pred obradom pre potreby kopania jamy.

Zásadne býva len jeden druh obradu. Na výslovné želanie  je možné  

 obe formy obradov, v tom prípade na prvom mieste je  predradený 

pred hodinu stanovenú farským úradom.

4/ Na vykonanie    MsÚ slávnostného  ktorým 

je spravidla primátor, zástupca primátora alebo poslanec mesta poverený 

vykonávaním  obradov, organizátora  a recitátora vo svojej réžii.

5/  pohrebného obradu môže  aj   prípadne 

 organizácie (záhradkári,    Slovný prejav takéhoto 

zástupcu je u cirkevného obradu predradený, u   dohovoru, 

 však po príhovore zástupcu mesta.

 7

Stavebné práce

1/ Na vykonanie  prác (hrobový základ, náhrobok, hrobka,  je 

nutný súhlas správcu.

2/ Pri realizácii stavebných prác sa musí stavebník  podmienkami správcu 

cintorína, najmä  dodržania rozmerov hrobových základov,  

3/ Po  stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne na svoje 

náklady  okolie,   materiál
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4/ V prípade použitia vody, el. energie,  objednania inej služby, je 

stavebník povinný náklady  správcovi cintorína.

 8

Poplatky

1/ Všetky služby, úkony, ktoré si  pohrebu u správcu cintorína objedná, 

sú odplatné. Výška poplatkov je stanovená v Cenníku pohrebných služieb  

zmluvy o dielo), ktorý musí  sprístupnený na  mieste pohrebnej služby.

Na cintorínoch musí  sprístupnený na  mieste Cenník služieb  

prílohy  1.

2/  správcu je   pohrebu na výšku cien 

jednotlivých položiek pri objednávaní.  na objednávke vyjadrí slovom 

„súhlasím“ a podpis.

3/ Osobitnú  poplatkov tvorí  miesta pre hrob, hrobku a urnu

minimálne na 15 rokov od dátumu  miesta.

Prvý poplatok u zomrelého za  miesta platí  pohrebu pred 

vykonaním pochovania do zeme správcovi cintorínov. 

4/ Pri pridelení hrobového alebo urnového miesta sa uzatvára zmluva o nájme 

hrobového alebo urnového miesta. Zmluvu za mesto podpisuje primátor mesta alebo 

poverený zástupca.

5/ Poplatok za prenájom hrobového alebo urnového miesta na dobu 15 rokov od 

prvého uloženia je:

jednohrob     410,- Sk,

dvojhrob     800,- Sk,

trojhrob  1 160,- Sk,

jednohrobka  1 450,- Sk,

dvojhrobka  2 550,- Sk,

urna      100,- Sk, 

detský hrob     190,- Sk.

6/ Poplatok za prenájom hrobového alebo urnového miesta na dobu 10 rokov – 

 užívacieho práva je:

jednohrob     540,- Sk,

dvojhrob     980,- Sk,

trojhrob  1 800,- Sk,

jednohrobka     450,- Sk,

dvojhrobka      730,- Sk,

urna      270,- Sk, 

detský hrob     220,- Sk.
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 na cintoríne

1/ Úpravu, výsadbu a údržbu zelene na cintoríne ako verejnom priestranstve môže 

 správca cintorína.
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2/ Stromy, kry je možné  na  miestach len s písomným 

súhlasom Mesta Nová Dubnica, príslušného oddelenia mestského úradu.

3/ Stromy a kry je možné na cintoríne  len na základe rozhodnutia Mesta 

Nová Dubnica, príslušného oddelenia mestského úradu.

4/ Kvetinová výsadba na hrobovom mieste je prejav úcty k zosnulému, a preto na 

jej umiestnenie nie je potrebný súhlas správcu cintorína. 

Správanie sa na cintoríne

1/ Cintorín je prístupný verejnosti denne.

2/  do 10 rokov je vstup do priestorov cintorína dovolený len v  sprievode 

dospelej osoby.

3/ Vstup motorových vozidiel do priestorov cintorína je možný len so súhlasom 

správcu.

 

4/ Návštevníci sú povinní  sa primerane k piete miesta.

5/ Zakazuje sa   odpadky mimo smetné nádoby a kontajnery,  

hluk,   a pod.

Prevádzka cintorína

1/ Cintorín je prístupný verejnosti v období od 1. apríla do 30. septembra od 8. do 

20. hodiny, v období od 1. októbra do 31. marca do 19. hodiny. 

2/ Cintorín je prístupný verejnosti  pamiatky zosnulých do 21. hodiny.

3/ Uzamykanie cintorína  mestská polícia.

4/ Údržbu verejného osvetlenia na cintoríne  firma Tekos, s.r.o. . 

5/ Správca cintorína je povinný  okamžite všetky poruchy  na verejnom 

osvetlení firme Tekos, s.r.o. .

 ustanovenia

1/ Porušovanie štatútu cintorína bude posudzované  príslušných právnych 

predpisov. Kontrolu dodržiavania štatútu vykonáva správca cintorína a mestská 

polícia.

2/  nadobudnutia  tohto nariadenia sa ruší VZN  7/2004.
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3/ Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské  v Novej Dubnici  

29.11.2007.

4/ Nariadenie nadobúda  15.  od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 

mesta.

 .........................................

 Ing. Ján Šušaník

 primátor mesta


