
Obec Lopušné Pažite 
vydáva všeobecne záväzné nariadenie č. 3B/2005 pre svoj územný obvod 

 
 

CINTORÍNSKY PORIADOK OBCE Lopušné Pažite 
 
 
Obec Lopušné Pažite na základe ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm g. zákona č. 369/1990 o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie / ďalej 
len VZN/ pre svoj územný obvod 

 
 
 
 

I. časť  
Všeobecné ustanovenie 

 
Úcta k pamiatke zosnulým, k ich pozostalým a spoločenské poslanie cintorínov, ako aj 

verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, 
alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným 
predpisom prikazujú, aby cintoríny boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá 
ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aby sa pri ich používaní dodržiavali aj zdravotné a iné 
platné predpisy. 

 
II. časť 

Rozsah platnosti 
 
Tento poriadok sa vzťahuje na miestne cintoríny, ktoré spravuje Obecný úrad v Lopušných 
Pažitiach. 

 
III. časť 

Správa cintorínov 
 
1. Správa cintorínov je povinná: 
 
a/ starať sa o poriadok na cintorínoch, 
b/ zabezpečuje pomocný materiál, hlavne náradie pre výkop hrobu, máry, laná a pod.,  
c/ vymeriava miesta hrobov v súlade s platnými paragrafmi tohto nariadenia,  
d/ určuje skládku suchých kvetov a vencov a dbá, aby sa na cintoríne nevytvárali ďalšie 

skládky, 
e/ zabezpečuje chod zariadení v rozlúčkovej sieni. 

 
IV. časť 

Poriadanie pohrebov 
 
Pozostalí občania si rozhodnú o tom, či bude pohreb cirkevný, alebo občiansky. 

 
V. časť 

Pochovávanie 



1/ Zosnulý má byť pochovaný na cintoríne v obci jeho trvalého bydliska. V sporných alebo 
osobitých prípadoch rozhoduje správa cintorína. 

2/ O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje  
správa cintorínov po dohode s pozostalými.  

3/ Telá zosnulých osôb v obvode obce môžu byť do pohrebu uložené v dome smútku,   
alebo umiestnené vo svojich príbytkoch. 

4/ Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od 
úmrtia. 

5/ Rakvy, v ktorých sa zosnulí pochovávajú, musia byť pevne uzatvorené. Ak to vyžadujú 
klimatické podmienky, musí byť na dne vrstva absorpčnej hmoty /drevené piliny, drevitá 
vlna a pod/. 

6/ Telá zomrelých, nespopolnené pozostatky, ukladajú sa do zeme - hrobu len na cintoríne. 
7/ Telá zosnulých na infekčné choroby musia byť pred uložením do rakvy zabalené do 

prestieradla, ktoré je napustené dezinfekčným prostriedkom a rakva musí byť pevne 
uzavretá. 

8/ Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zosnulý za  
svojho života zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak si zosnulý za  
svojho života neurčil priamo ani nepriamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb 
objednáva. 

9/ Telá zosnulých môžu do hrobu ukladať len občania určení správou cintorínov. 
 

VI. časť 
Rozdelenie cintorínov 

 
Správa cintorínov po dohode s Ústavom hygieny a epidemiológie rozdelí cintoríny na 
jednotlivé časti a určí ich úpravu na základe projektov a iných rozhodnutí. 
 

VII. časť 
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu 

 
1/ Správa cintorínov je povinná prepožičať miesto pre hrob na tleciu dobu a miesto pre urnu 

na dobu 10 rokov od prvého uloženia zosnulého. 
2/ Tleciu dobu určuje Ústav hygieny, táto doba nesmie byť kratšia ako 20 rokov. Ak to 

pomery na cintoríne umožňujú, je správa cintorínov povinná prepožičať miesto ešte na 
ďalšiu dobu. V opačnom prípade musí o tom včas písomne upozorniť pozostalých, 
ktorým bolo doteraz miesto pre zosnulého prepožičané. 

3/ Prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, ktorý má trvalý pobyt v obci Lopušné Pažite 
je bezplatné. Prepožičanie miesta pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Lopušné 
Pažite môže byť len so súhlasom Obecného úradu v Lopušné Pažite za jednorázový 
poplatok, určený podľa cenníka platného v dobe pohrebu, uhradeného vopred na účet 
OcÚ. 

4/ Správa cintorínov je povinná mať situačný plán cintorínov, viesť v nich evidenciu 
voľných miest a dovoliť na požiadanie občanom do tejto evidencie nahliadnuť. 

5/ Nikto nemá nárok na prepožičanie určitého miesta, v odôvodnených prípadoch správa 
cintorínov vyhovie tomu, kto pohreb objednáva.  
Objednávateľ má právo : 
- zriadiť na prepožičanom mieste hrob, 
- uložiť do zeme zosnulého, 



- upraviť povrch miesta. 
Právo na miesto môže priznať len správa cintorínov.  

6/ Veková hranica na ponechanie voľného miesta pre najbližšieho príbuzného - manžela, 
manželky, sa ponecháva až po dovŕšení 40 rokov života. 

7/ Výška poplatkov na prepožičanie miesta na cintoríne a za osobitné služby súvisiace s 
pochovávaním a správou cintorínov sa určuje podľa cenníka platného v dobe pohrebu. 

 
VIII. časť 

Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu 
 
1./ Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem                

nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu / napr. epidémia/. 
2./ Správa cintorínov môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho, kto má miesto prepožičané 

dovoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie telá / príbuzní / nad seba. Pokiaľ 
neuplynie tlecia doba, je potrebný súhlas Hygienickej služby, za podmienok ňou 
stanovených. Toto povolenie je povinný si obstarať objednávateľ pohrebu a odovzdať 
správe cintorínov. 

3./ Správa cintorínov môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované 2 osoby                
/ manžel, manželka, rodič, dieťa /. Spoločný hrob nad seba musí dodržiavať stanovenú 
hĺbku hrobu určenú hygienikom, spodný hrob prekrytý betónovou doskou.  
K spoločnému hrobu / keď je situovaný na strane jedno hrobov/ nemožno nechávať 
prázdne miesta pre pochovávanie príbuzných. 

 
IX. časť  

EXHUMÁCIA 
 

1./ Pred uplynutím tlecej doby je možné telo zosnulého vyňať zo zeme / exhumovať/ len na 
pokyn Hygienickej služby a rozhodnutia príslušného súdu a to za prítomnosti správy 
cintorínov. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne a to len 
vtedy, ak sa preukáže, že sa najbližší o nej dohodli. Telá osôb zosnulých na karanténu a 
nákazlivú chorobu sa nesmú spravidla exhumovať pred uplynutím dvoch rokov od 
pohrebu. Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiadal. 

 
X. časť 

UKLADANIE spopolnených pozostatkov 
 

1./ Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého, vysloveného za jeho života, 
príp. podľa priania objednávateľa pohrebu, v urne, alebo voľne na mieste určenom 
správou cintorínov. 

2./ Spopolnené pozostatky môžu s povolením správy cintorína uložiť na prepožičané miesto 
aj iné osoby / pozostalí/. 

 
XI. časť  

STAVBY na cintoríne 
 

1./ Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo úpravy už jestvujúcej stavby/ 
hrobu, náhrobku, rámu/je možné len s predchádzajúcim súhlasom správy cintorínov.  
Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, ak tento nie je podľa osobitých                 
predpisov potrebný. 



2./ Pri vyhotovení stavby alebo jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy 
cintorínov, najmä ak ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. 

3./ Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované so zreteľom na 
únosnosť pôdy. 

4./ Uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm/ ak to miesto na cintoríne dovoľuje./  
5./ Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň 

okolia hrobu. 
6./ Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov. 

- pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované  
7./ Zásady pri budovaní rámov hrobov: 

- výška obruby hrobov má byť 50 cm 
- vonkajšia šírka obruby hrobov má byť 265 cm 
- vonkajšia šírka obruby pre jednohroby 125 cm 

8./ Stavebník vykoná všetky stavby na vlastný náklad a nebezpečie. Po ukončení stavebných 
prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolia hrobu a odstrániť zbytky 
materiálu. 

9./ Nieje prípustné bez súhlasu správy cintorínov odpredávať, alebo odstraňovať vybudované 
stavby. 

 
XII. časť  

Stromy a kríky na cintoríne 
 
1./ Stromy a kríky možno vysádzať len so súhlasom správy cintorínov. 
2./ Likvidáciu vyrastených stromov a kríkov možno odstraňovať len so súhlasom správy 

cintorínov. 
 

XIII. časť  
Lavičky na cintoríne 

 
1./ Lavičky na cintoríne možno umiestniť len so súhlasom správy cintorínov, ktorá uvedie 

rozmery a tvar lavičiek, príp. ich spôsob umiestnenia. Používať tieto lavičky môžu všetci 
návštevníci cintorína. Lavičky možno situovať v priestore, aby neprekážali pohrebnému 
sprievodu. 

XIV. časť  
Výkopové práce na cintoríne 

 
1./ Miesto, kde sa má vykopať hrob určí správa cintorínov, alebo ním poverená osoba.                 

S výkopom sa začne tak, aby jama bola dokončená v deň pohrebu, najneskôr 1 hod. pred 
začatím smútočnej rozlúčky. Je neprípustné dokončovať hrob až pri príchode pohrebného 
sprievodu. Začiatok výkopu treba prispôsobiť druhu horniny, ročnému obdobiu a pod. 

2./ Rozmery hrobu: 
- dno hrobu musí byť najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody, 
- pri hrobe dospelého najmenej 80 x 200 cm, 
- pri dvojhrobe nad sebou 80 x 220 cm, 
- pri hrobe pre dieťa najmenej 80 x 160 cm, 
- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm 
- v prípade použitia nadmernej rakvy pri hrobe je potrebné hrobové miesto vykopať 

podľa rozmerov dodanej rakvy 
3./ Pri kopaní hrobu a pri kopaní hrobu do betónových základov, rámov, tunela, sa kopania 

zúčastnia dvaja pracovníci. 



4./ Výkopy a iné zemné práce, najmä odkladanie a formovanie hrobov môžu vykonávať 
osoby určené správou cintorína podľa poradovníkov, ktoré tvoria prílohy č.l a 2 tohto 
cintorínskeho poriadku. 

5./ Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu zeminy pažením / od hĺbky väčšej 
než 130 cm/. Paženie pozostáva z pažín zo smrekových dosiek, min. hrúbky 25 mm,                
z roznosených lyžín z min. hrúbky 40 mm a rozperných hranolov 100 mm. 

6./ Je zakázané zostupovať a vystupovať z výkopu po konštrukcii paženia. Na tieto účely je 
povolené používať iba rebrík. 

7./ Ak sa v stenách výkopov zistia väčšie kamene a zvyšky pomníka, ktoré by mohli svojím 
tlakom uvoľniť zeminu, musia sa zabezpečiť proti uvoľneniu.  

8./ Občania prevádzkujúci výkop hrobov sú vystrojení dvojdielnym pracovným odevom, 
pevnou pracovnou obuvou, pracovnými rukavicami a ochrannou helmou. V akútnych 
prípadoch správa cintorínov určí aj použitie respirátora, alebo ochrannej masky. 

9./ Telesné pozostatky z predchádzajúceho pochovania / častí kostí, oblečenia, zvyšky  
rakvy/ sú pracovníci prevádzkujúci výkop hrobu povinní uložiť z dohľadu smútočného 
zhromaždenia na spodku jamy.  

10./ Je prísne zakázané, aby hrob kopal iný občan, ako je na to určený. 
 

XV. časť 
Prístup na cintorín 

 
1./ Deťom do 4 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých.                            

S motorovými vozidlami alebo inými poťahmi možno na cintorín vchádzať len so 
súhlasom správy cintorínov. 

 
XVI.  časť 

Starostlivosť o prepožičané miesto 
 
1./ Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto v riadnom stave. Ak správa cintorínov 

zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa, aby ich v 
primeranej lehote odstránil. 

 
2./ Na prepožičaných miestach môžu vykonávať práce na udržanie miesta a jeho 

skrášľovanie , vysádzanie, polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod. oprávnené 
osoby, osoby blízke a objednaní zamestnanci. 

 
 

XVII. časť 
Správanie sa na cintoríne 

 
1./ Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na 

cintoríne odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a pod.  
2./ Zakazuje sa prístup na cintorín s motorovými vozidlami a inými dopravnými 

prostriedkami / bicykle, motocykle/.  
3./ Odpadky a podobné   predmety / suché kytice a vence/ sa môžu odhadzovať 

a) v časti Obce Lopušná len do veľkokapacitného kontajnera umiestneného na 
vyhradenom mieste na prístupovej ceste pod cintorínom , 

b) v časti Obce Pažite len do dvoch 1101 smetných nádob umiestnených v areáli 
cintorína. 



XVIII. časť 
Kontrola VZN cintorínskeho poriadku a tresné sankcie 

 
1./ Kontrolu dodržiavania VZN tohto cintorínskeho poriadku vykonávajú orgány obce 

- správa cintorína - OcÚ, 
- poslanci obecného zastupiteľstva, 
- orgány hygienickej služby 
 

2./ Za nedodržanie ustanovení VZN budú porušovatelia postihovaní finančnou pokutou vo 
výške 500 - Sk. 

 
 
 
 

XIX. časť 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
 

1./ Toto VZN o cintorínskom poriadku bolo prerokované a schválené obecným 
zastupiteľstvom v Lopušných Pažitiach dňa 24.06. 2005 uznesením č. 13/2005 

 
2./ Toto VZN o cintorínskom poriadku nadobúda platnosť dňom 11.07.2005 
 
3./ Neoddeliteľnou súčasťou cintorínskeho poriadku sú: 

hrobárska kniha Lopušná - príloha č. 1 a hrobárska kniha Pažite - príloha č. 2  
cenník prác a služieb k cintorínskemu poriadku - príloha č. 3 

 
 
 

Milan Zmeček 
starosta obce 

 
Vyvesené:   24.06.2005 
Zvesené :   11.07.2005 
 



Príloha č.3 
 
Cenník prác a služieb k cintorínskemu poriadku účinného dňa 11.07.2005 
 
 
 
Výkon Cena v Sk 

 
 
 
prepožičanie obradnej miestnosti ...........................................  200,–Sk 
 
hrobové miesto pre občana, ktorý nemá v obci 
trvalý pobyt .......................................................................... 1 000,–Sk/ 10 rokov 
 
hrobové miesto pre občana, ktorý má v obci 
trvalý pobyt ............................................................................  300,–Sk/ 10 rokov 


