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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2009
Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o poriadku a poplatkoch na
pohrebiskách a v domoch smútku (ďalej len cintoríny) v obci Dunajská Lužná
Čl. I
Úvodné ustanovenie
(1) Obec Dunajská Lužná je vlastníkom troch cintorínov:
v časti Jánošíková
v časti Nová Lipnica
v časti Nové Košariská
(2) Obec Dunajská Lužná je zároveň prenajímateľom hrobového miesta.
(3) Výkon správy cintorínov vykonáva odborne spôsobilá osoba na základe zmluvy o výkone
správy (ďalej len prevádzkovateľ).
Čl. 2
Správa cintorínov
Cintoríny spravuje prevádzkovateľ, ktorým je na základe Zmluvy o výkone správy (ďalej len
zmluva) správca cintorína, ktorý je povinný zabezpečiť tieto činnosti:
a) udržiavať zverené priestory v prevádzkyschopnom stave v rozsahu a podľa požiadaviek
obecného úradu a v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
b) zabezpečovať činnosti spojené s prevádzkou cintorínov uvedené v Zmluve,
c) prevádzkovať obradné siene v rozsahu uvedenom v Zmluve,
d) poskytovať cintorínske a pohrebné služby v rozsahu uvedenom v Zmluve.
Čl. 3
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
(1) Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme
hrobového miesta uzatvorenej medzi obcou Dunajská Lužná ako vlastníkom cintorína
a prenajímateľom. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného
a cenu za služby spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto
nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť
len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
(2) Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu určitú a to 10 rokov. Po uplynutí
tejto doby bude na žiadosť prenajímateľa uzavretá nová zmluva.
(3) Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
(4) Uzatvoriť zmluvu na dočasné užívanie hrobového alebo urnového miesta vopred sa
nepovoľuje.
(5) Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi uzavretím nájomnej zmluvy na určené
hrobové miesto, zaplatením nájomného ceny za služby spojené s nájmom určené
v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské
pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým
miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade
s týmto VZN a prevádzkovým poriadkom cintorína.
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(6) Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca
povinný miesto označiť spôsobom na cintoríne obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade
s obsahom nájomnej zmluvy a pokynmi správcu zriadiť na prenajatom hrobovom mieste
hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania
príslušenstva hrobu,
s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.
(7) V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred
schválená prevádzkovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak
nestane, môže prevádzkovateľ od zmluvy odstúpiť.
(8) Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na cintoríne tak,
aby nebol narušený estetický vzhľad cintorína. K zriadeniu stavby na prenajatom
hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo
k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas správcu.
(9) Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby,
druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu
cintorína a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci. Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom rozširovať
prenajatý priestor hrobového miesta na úkor prístupových ciest k jednotlivým hrobovými
miestam.
(10) Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia najmä tieto zásady:
a) základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so
zreteľom na únosnosť pôdy, základové murivo nesmie presahovať do pochovávacej
plochy hrobového miesta,
b) hĺbka hrobu musí byť pre dospelé osoby a deti od 10 rokov najmenej 1,6 m a pre deti
do 10 rokov najmenej 1,2 m,
c) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
d) pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 90 cm x 200 cm, pri
hrobke 90 cm x 200 cm, pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm, pri hrobe dieťaťa
mladšieho ako 3 roky 50 cm x 100 cm,
e) rozmery urnového miesta sú: 50 x 50 cm
f) v prípade nadrozmernej rakvy sa vykope hrob podľa potreby, v hĺbke podľa písm. a) –
e) tohto odseku,
g) najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,
h) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké,
i) vrstva zeminy určená na zakrytie rakvy v hrobovej jame musí byť najmenej 1,2 m,
(11) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom
mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prevádzkovateľa.
(12) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu, je
vlastník povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
(13) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti 30 cm od hranice hrobového miesta
v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od
rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.
(14) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So
spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na
cintoríne len s vedomím správcu.
(15) Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky
na cintorínoch ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu vlastníka cintorína.
(16) Práce na cintoríne, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so
súhlasom vlastníka a správcu cintorína. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas
víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovateľa.
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(17) Osoby, ktoré na cintorínoch vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú
povinné riadiť sa pokynmi správcu.
(18) V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na cintoríne,
zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného
odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve
prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby
bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
(19) Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich
opierať o susedné príslušenstvo hrobu.
(20) Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary,
odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad
cintorína.
(21) Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení
nezaplatil nájomné za hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu
najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy vlastníka a prevádzkovateľa na ich
odstránenie.
(22) Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať
nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa – vlastníka.
(23) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia;
ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Čl. 4
Spôsob ukladania a plán miest na pochovávanie
(1) Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú do
hrobových miest a kolumbárií. Tieto činnosti sú uskutočňované zásadne
prevádzkovateľom cintorína, výnimočne inými osobami, a to len so súhlasom správcu
a za podmienok ním určených.
(2) Ľudské pozostatky sa pochovávajú po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej
doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky pokiaľ je možné
ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
(3) Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky len ak je v nej voľné miesto.
(4) Spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú podľa priania objednávateľa pohrebu v urne do
zeme alebo do kolumbárnych schránok, prípadne sa zmiešajú so zemou v hrobe alebo
na inom miesto na to určenom. Uloženie urny do hrobu je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa cintorína.
Čl. 5
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov.
Čl. 6
Práce na cintoríne
(1) Kopanie hrobov a zemné práce vykonávajú pracovníci prevádzkovateľa cintorínov alebo
zamestnanci inej pohrebné služby, pokiaľ si pozostalí objednali tieto služby u nich. Musia
však dodržať pokyny prevádzkovateľa cintorína.
(2) Uloženie pozostatkov zomrelých do hrobu alebo do hrobky smú len pracovníci - nosiči
pohrebnej služby na to určení, u ktorej si pozostalí tieto služby objednali.
(3) Vyvážanie akéhokoľvek kamenného materiálu, starých náhrobných kameňov na
obnovenie, epitafných dosiek na doplnenie nápisov a pod. podlieha evidencii u správcu
cintorínov.
(4) Spopolnené telesné pozostatky môžu uložiť s vedomím správcu cintorína i iné osoby.
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(5) Ak sa porušia ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, je vlastník cintorínov
oprávnený uviesť okolie hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta, do súladu s
estetickým riešením cintorína na náklady porušiteľa týchto ustanovení.
Čl. 7
Zánik nároku na zapožičanie užívateľského práva k hrobovému
miestu, zrušenie hrobu
(1) Nárok na zapožičanie užívateľského práva zanikne ak :
a/ pomery na cintoríne znemožňujú prenajatie miesta na ďalšie obdobie,
b/ po uplynutí doby zapožičania užívacieho práva k hrobu, ak užívatelia právo k
hrobovému miestu neobnovia a to zaplatením stanovenej ceny (určí vlastník
cintorínov) za zapožičanie hrobového miesta na ďalšie obdobie,
c/ ak hrobové alebo urnové miesto je preukázateľne zanedbané v období, na ktoré bolo
zriadené právo dočasného užívania,
d/ ukladanie ľudských pozostatkov a ostatkov bolo zastavené.
(2) Správca cintorínov upozorní oprávnené osoby užívateľov hrobového miesta a to :
a/ vyvesením zoznamu neplatených hrobových miest, na mieste na to určenom,
b/ umiestnením oznamovacej tabuľky na hrob o nezaplatení hrobového alebo
urnového miesta.
(3) Užívacie právo bude zrušené do jedného roka od vyvesenia vyhlášky na mieste na to
určenom.
(4) Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto vlastník cintorínov (po komisionálnom
rozhodnutí) odstráni náhrobný kameň, ktorý vrátane ostatných časti hrobu uloží v
depozite obce na náklady nájomcu hrobu.
V prípade, že nájomca do jedného roka tieto nevyzdvihne, naloží s nimi obec ako s
vecami nikomu nepatriacimi a má právo ich odpredať.
Čl. 8
Odpredaj alebo prepustenie užívacieho práva k hrobovému miestu
(1) Prepustenie zaplateného užívacieho práva k hrobovému alebo urnovému miestu smie
vykonať iba osoba, ktorá je držiteľom tohto užívateľského práva v prospech inej osoby
len písomne, pričom zmluvu pred predložením na zaevidovanie prerokuje s vlastníkom,
dá potvrdiť na matrike alebo u notára a doručí vlastníkovi.
(2) Na základe takto overenej zmluvy vydá vlastník cintorínov a správca cintorínov novému
užívateľovi nové potvrdenie o zapožičaní hrobového miesta za príslušný poplatok
stanovený vlastníkom cintorínov.
Čl. 9
Evidencia
Evidencia o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na cintorínoch v obci
Dunajská Lužná sú uvedené v evidenčných záznamoch, ktorých evidenciu vedie vlastník
cintorínov a dáva k dispozícii prevádzkovateľovi.
Čl. 10
Otváracia doba cintorína
(1) Otváracia a zatváracia doba na cintorínoch:
v období od 01.04. – do 30.09
od 07,00 h – do 21,00 h
v období od 01.10. – do 31.03
od 08,00 h– do 19,00 h
(2) Prevádzkovateľ môže vstup na cintorín alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania
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exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity
a poľadovice a pod., ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov.
(3) V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí len nevyhnutnú údržbu hlavných
komunikácií na cintoríne.
Čl. 11
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) V súvislosti s prevádzkou a údržbou cintorína vzniká na cintoríne komunálny odpad.
(2) Na cintoríne vznikajú tieto druhy odpadu
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach i voľne položené, suché kvety
v kvetináčoch, pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance
sklenené, kahance plastové, stavebný odpad, plastové urny, kovový odpad
a podobne.
(3) Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou
cintorína nasledovne tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na cintoríne do zberných
veľkoobjemových kontajnerov. Po naplnení budú kontajnery vyvezené na určenú
skládku, s ktorou má vlastník uzatvorenú zmluvu o uložení odpadu.
Čl. 12
Cenník služieb
(1) Prenájom obradnej siene v dome smútku
a) v časti obce Jánošíková
10 € / 301,26 Sk
b) v časti obce Nová Lipnica a Nové Košariská
5 € /150,63 Sk
(2) Za použitie chladiarenského boxu je oprávnená osoba (nájomca) povinná zaplatiť
vlastníkovi cintorínov za každý aj začatý kalendárny deň do zákonnej lehoty pochovania
3,50 € / 105,44 Sk
(3) Prenájom hrobového miesta
za jeden hrob 10 € / 301,26 Sk na 10 rokov
za dvoj hrob 20 € / 602,52 Sk na 10 rokov
za detský hrob 8 € / 241, 00 Sk na 10 rokov
za urnový hrob 8 € / 241,00 Sk na 10 rokov
(4) Za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná
sa platí jednorazový poplatok vo výške 100 € / 3 012,60 Sk. Pre prenájom hrobového
miesta platia sadzby podľa ods. 2 tohto článku.
(5) Povolenie na pochovanie zosnulých, ktorí nemali trvalý pobyt b obci Dunajská Lužná,
vydáva starosta obce na základe písomnej žiadosti.
Nájomca hrobu je povinný za toto povolenie zaplatiť cenu v súlade s platnými cenovými
predpismi. Tieto cenové výmery stanovuje a vyberá vlastník cintorínov.
Čl. 13
Priestupky a sankcie
Pri porušení ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje v zmysle
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov, trestného
zákona SNR č.300/2005 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 14
Záverečné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých návštevníkov cintorínov,
osoby vykonávajúce práce na cintorínoch a pre všetkých pracovníkov iných
pohrebných služieb.
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(2) Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa riadia podľa zákona NRSR č. 470/2005 Z. z. o
pohrebníctve.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2006 o poplatkoch na cintorínoch v obci
Dunajská Lužná zo dňa 12.05.2006 a všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2004
o poriadku a poplatkoch na cintorínoch zo dňa 27.05.2004.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda po schválení OZ účinnosť pätnástym
dňom odo dňa jeho zverejnenia vyvesením na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce.

V Dunajskej Lužnej, dňa ………………………

..............................................................
Ing. Ladislav Cingel
starosta obce
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