Nariadenie obce Lipníky
č. 3/1996

Cintorínsky poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch vydáva podľa § 6 ods. 1 zák. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení Všeobecné záväzné nariadenie o poriadku pre pohrebiská – cintorínsky poriadok.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Správu cintorína vykonáva OcÚ v Lipníkoch, ktorý zabezpečuje kompletné požiadavky
obyvateľstva a svojou činnosťou zvyšuje úroveň pohrebných služieb.
2. Obecný úrad vedie evidenciu o prideľovaní hrobových miest, stará sa o vzhľad cintorína,
vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na cintoríne, zabezpečuje vývoz odpadov a
zásobovanie vodou.
3. Starosta obce alebo ním poverená osoba prideľuje miesta pre hrob alebo hrobku.
Článok 2
Pochovávacie obvody
1. Uloženie tela mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na cintoríne v územnom obvode /KU/,
ktorého osoba zomrela, pred úmrtím žila alebo sa našlo telo mŕtveho.
Článok 3
Tlecia doba
1. 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. Telo mŕtveho sa spravidla ukladá len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
2. Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob
prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie tela mŕtvych a to po
uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby možno tak urobiť len so súhlasom okresného
hygienika v Prešove.

Článok 5
Pochovávanie
1. Telo mŕtveho musí byť pochované do 96 hodín od jeho úmrtia, nie však pred uplynutím 48
hodín.
2. 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 100x200 cm.
Článok 6
Exhumácia tela mŕtveho alebo jeho zostatkov
1. Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo mŕtveho vyňať zo zeme 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 záväzných
dôvodov so súhlasom okresného hygienika v Prešove a to len vtedy, ak je tiež preukázané, že
sa na tomto dohodli osoby blízke zosnulému. Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ
exhumácie.
Článok 7
Prepožičanie miesta na hrob
1. Správa cintorína je povinná prepožičať miesto na hrob alebo hrobku – po úmrtí na požiadanie
príbuzného.
2. Správa cintorína môže prepožičať miesto na hrobku pred úmrtím a to na vlastnú žiadosť s tým,
že stavba musí byť ukončená do jedného roka.
3. Rezervovať ďalšie miesto vedľa hrobu je povolené len v prípade príbuzenského pomeru
manžel – manželka. V ostatných prípadoch je rezervovanie zakázané.
4. Správa cintorína vedie podľa situačného plánu evidenciu voľných miest a možností pre ďalšie
pochovávanie po uplynutí tlecej doby.
5. Miesto prepožičané na hrob alebo hrobku podľa bodov 1 až 3 určuje starosta obce alebo ním
poverená osoba s ohľadom na priestorové využitie, estetiku a poriadok cintorína následovne:
a) zaplniť voľné miesta v starej časti cintorína podľa doterajšieho rozdelenia cintorína
s ohľadom na náboženské vierovyznanie,
b) v novej časti cintorína určovať prepožičané miesta podľa bodov 1 až 3 bez rozdielu
náboženského vierovyznania,
c) v novej časti cintorína sa začne pochovávať do prvého radu okolo chodníka t. j. zo zadnej
strany od konca chodníka.
Článok 8
Kopanie hrobov a poplatky
1. Kopanie hrobov zabezpečuje správa cintorína /OcÚ/ podľa poradovníka obývaných rodinných

domov o čom vedie evidenciu. Keď niekto z poradia sa kopania nemôže zúčastniť je povinný
zabezpečiť za seba náhradu.
2. Výkop hrobu vykonávajú:
a) 1-ka 80x160x210 - 3 domácnosti – poplatok 500,- Sk
b) 2-ka 80x210x210 - 4 domácnosti – poplatok 670,- Sk
c) hrobka 110x220x210 - 4 domácnosti – poplatok 800,- Sk
Stanovený poplatok zaplatí objednávateľ správcovi cintorína, ktorý ho vyplatí občanom , ktorí
hrob kopali.
3. Prebytočnú zeminu /najmä hrobka/ vyvezie objednávateľ na svoje náklady.
Článok 9
Starostlivosť o prepožičané miesto
1. Oprávnený je povinný udržiavať prepožičané miesto a okolie na cintoríne v riadnom stave.
2. Ak správa cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto vyzve
oprávneného /príbuzného/, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak sa tak nestane bude to
považované za porušenie tohto nariadenia a správa cintorína urobí potrebné opatrenia na
náklady oprávneného.
3. Na uskladňovanie odpadov z prepožičaného miesta využívať na to určené miesto – kontajner.
Článok 10
Stavby na cintoríne
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby je
potrebný súhlas správy cintorína.
2. Pri vybudovaní stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy cintorína,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, použitý materiál a pod.
3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný materiál.
4. Nie je prípustné bez súhlasu správy pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby, vynášať časti náhrobkov, hrobkovú výzdobu a pod.
5. Oprávnený môže na prepožičanom mieste robiť ďalšie úpravy, výsadbu kríkov, stromov len so
súhlasom správy cintorína.
Článok 11
Vstup na cintorín
1. Cintorín je verejnosti prístupný. Správa cintorína môže v osobitných prípadoch obmedziť
prístup verejnosti.
Článok 12
Postihy
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia budú porušovatelia postihovaní podľa § 47 a 48 zák. č.
372/90 Zb. o priestupkoch.

Článok 13
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
Ruší sa § 15 nariadenia obce č. 4/1993 zo dňa 16.2.1993 a jeho dodatok zo dňa 7.5.1993.
Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/96 dňa 7.6.1996.
Účinnosť nadobudne 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli t. j. dňom 24.6.1996.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 8.6.1996
Zvesené dňa 1.7.1996
Smolko Juraj
starosta

Nariadenie obce Lipníky
č. 3/1996

Cintorínsky poriadok
Dodatok č. 1

Článok I.
Nariadenie obce č. 3/1996 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 7 odst. 5 písm. c) sa mení takto:
V novej časti cintorína, t. j. p.č. 300 sa začne pochovávať do prvého radu okolo chodníka,
t.j. od vstupu na p.č. 300 po ľavej strane.
2. Článok 8 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým, ktorý znie:
1. Kopanie hrobov zabezpečuje správca cintorína /OcÚ/ podľa poradovníka obývaných
rodinných domov o čom vedie evidenciu.
Keď sa niekto poradia kopania nemôže zúčastniť je povinný zabezpečiť za seba
náhradu. V opačnom prípade sa to bude považovať za porušenie tohto nariadenia.
2.Výkop hrobu vykonávajú:
a) 1-ka
80 x 160 x 210
b) 2-ka
80 x 210 x 210
c) hrobka 110 x 220 x 210

- 3 domácnosti
- 3 domácnosti
- 4 domácnosti

3. Výkop hrobu sa vykonáva zdarma.
4. Uloženie rakve do hrobu a jeho zasypanie si zabezpečujú usporiadatelia pohrebu.
5. Prebytočnú zeminu /najmä pri hrobke/ vyvezie objednávateľ na svoje náklady.
Článok II.
Na tomto dodatku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch dňa 28.9.1999 uznesením č. 7/99.
Nadobúda účinnosť dňom 15.10.1999.
Vyvesené na obecnej tabuli dňa 29.9.1999.
Zvesené dňa 17.10.1999
Juraj SMOLKO
starosta obce

Nariadenie obce Lipníky
č. 3/1996

Cintorínsky poriadok
Dodatok č. 2
Nariadenie obce č. 3/1996 sa mení a dopĺňa takto:
V článku 7 odst. 5 sa dopĺňa písmeno d, ktoré znie:
V novej časti cintorína sa na hroboch môžu stavať len náhrobné kamene rôzneho druhu
a rôzneho materiálu.
Pre náhrobné kamene platí ich rozmerové obmedzenie maximálne 1 x 1 m2.

Na tomto dodatku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo na základe výsledkov obecnej ankety na
svojom zasadnutí dňa 20.5.2002 uznesením č. 23/2002.

Juraj SMOLKO
starosta obce

