Všeobecne záväzné nariadenie obce Z á h r a d n é
o
CINTORÍNSKOM PORIADKU
Článok I.

Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie o cintorínskom poriadku v obci Záhradné určuje povinnosti
občanov pozostalých po zosnulom a firiem vykonávajúcich práce v areále cintorína.
Článok II.

Všeobecné ustanovenia
1. Cintorín je miestom odpočinku našich najbližších zosnulých občanov. Má preto vyzerať
dôstojne, čisto a upravene.
2. Mnohí jednotlivci si túto skutočnosť neuvedomujú a ich pričinením je často okolie hrobov
a ostatné časti cintorína znečistené.
3. Klaďme si všetci za povinnosť spoločne prispievať k čistote a dôslednému vzhľadu
cintorína.
4. Staré vence, kvety, tráva, smetie a odpadky patria do kovového kontajnera a nikde inde.
Článok III.

Prevádzkové ustanovenia
1. Priestor cintorína je verejne prístupným miestom pre každého návštevníka, ktorý prichádza
s umyslom úcty pokloniť sa zosnulému.
2. Ak návštevník vstúpi do areálu cintorína, je povinný dodržiavať poriadok a čistotu.
3. Návštevníci sú povinní pri čistení okolia hrobu, výmene vencov, kytíc, kvetov, ukladať
odpad na určené a vyčlenené miesto na odpad / pristavený kovový kontajner /.
4. Každý z pozostalých má morálnu povinnosť udržiavať hrob zosnulého v čistote a najmenej
2-krát do roka urobiť očistenie hrobu od trávy, prípadne zlikvidovať starý veniec, kvety a
podobne.
5. Studňu a okolie udržiavať v čistote. Úžitkovou vodou neplytvať a nepoužívať na iné účely
ako úžitkové.
6. Miesto na hrob je možné vyčleniť v lokalite :
a/ betónových hrobov,
b/ trávnatých hrobov.
Vo vyčlenených lokalitách nie je možný /dovolený/ iný spôsob pochovávania /
kombinácie nepovolené/.
Miesto na hrob vyčleňuje starosta obce, prípadne jeho zástupca na tento účel poverený
/poverení pracovníci cintorína /.
Poplatky za hrobové miesta sú uvedené v prílohe tohto VZN.
7. Svojvoľné kopanie hrobov je zakázané. Ak sa takýto prípad zistí, potrestá sa pokutou 200,Sk.
8. Osadenie novej betónovej hrobky alebo opravu starej, musia pozostalí nahlásiť na OcÚ
alebo povereným pracovníkom cintorína. Ak tak neurobia, táto povinnosť pripadá
pracovníkom firmy, ktorá túto prácu zabezpečuje.

9. Po skončení betónovania hrobky alebo po vykonaní jej opravy, sú povinní pozostalí alebo
pracovníci firmy odstrániť prebytočný materiál a upraviť priestor okolo hrobky do náležitého
stavu.
10. Tak pozostalí, ako aj pracovníci firmy sú povinní chrániť susedné hroby pred prípadným
poškodením. V prípade poškodenia cudzieho hrobu zabezpečia opravu na vlastné náklady.
11. Pokiaľ po pochovaní zomrelého zostane okolo hrobu prebytočná zemina, sú pozostalí
povinní ju rozhrnúť okolo hrobu, pokiaľ je to možné. Inak ju musia odpratať na miesto, ktoré
určí Obecný úrad.
12. Kopanie hrobov po vzájomnej dohode s pozostalými zosnulého vykonávajú pracovníci
cintorína poverení Obecným úradom.
13. Kľúč od skladu náradia na cintoríne je u poverených pracovníkov cintorína.
14. Obecný úrad bezplatne dáva k dispozícii pozostalým pohrebný vozík na prevoz rakvy na
cintorín.
15. Je zakázané:
- vypaľovanie suchej trávy,
- pásť zvieratá na voľných plochách areálu cintorína,
- plytvanie s úžitkovou vodou zo studne,
- ľubovoľným spôsobom znečisťovať areál a okolie cintorína.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú na správanie sa v areále
cintorína.
2. Týmto poriadkom sú povinní riadiť sa všetci návštevníci a tiež pracovníci firmy
poskytujúcej služby.
3. Dodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia sú oprávnení kontrolovať starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a poverení pracovníci cintorína.
4. Pri nedodržaní ustanovení tohto nariadenia bude obec Záhradné postupovať v zmysle
platných predpisov.
Obec Záhradné Vám všetkým ďakuje, že ste sa ohľaduplne správali.
Článok V.

Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Záhradné bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Záhradnom dňa 12.4.1995 uznesením číslo B:/2. a 1.10.2003 uznesením číslo B./2.
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené dňa 3.10.2003 na OcÚ a na úradnej tabuli obce
Záhradné pri objekte JEDNOTY.

Podpis ...................
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce Záhradné.
Ing. Anton Gašpár
Starosta obce

