
Všeobecne záväzné nariadenie o obecných cintorínoch v 

obci Jakubova Voľa 

 
Čl.1 

 
Úvodné ustanovenia 

 
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorínov si vyžadujú,aby citoríny 
boli udržiavané v úctyhodnom stave a aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné 
a iné predpisy . Z týchto dôvodov obec Jakubova Voľa vydáva VZN o obecných 
cintorínoch v Jakubovej Voli a ich prevádzkovom poriadku  / v ďalšom len VZN / 
VZN je vypracované najmä v súlade so zákonom 369/90 s ust.§6 odst.1 a zákonom 
č.470/2005 o pohrebníctve a v zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom 
podnikaní  a inými zákonmi v znení neskorších predpisov. 
 

Čl.2 

Rozsah platností 
VZN sa vzťahuje na starý a nový cintorín v Jakubovej Voli. 

 
Čl.3 

Správa cintorínov a rozsah služieb 
 

1.Zriaďovateľom a správcom cintorínov je obec Jakubova Voľa. Odbornú pomoc pri 
správe cintorínov zabezpečuje p. Jozef Kandráč ,Pohrebná služba ,Kollárová 24 Lipany.  
 
2.Správa cintorína zahŕňa: 
 
a/ výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou 
b/pochovávanie 
c/správu a údržbu pohrebiska 
d/vykonávanie exhumácie 
e/správu a údržbu zelene 
f/vedenie evidencie súvisiacej sprevádzkovaním pohrebiska 
 
3.Rozsah poskytovaných služieb prevádzkovateľom je podľa §20 zákona 
o pohrebníctve. 
 
4.Výkopy a iné zemné práce môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom. 
 

Povinností návštevníka cintorína 
  
1.Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta.Na cintoríne je 
zakázané odhadzovať odpadky mimo miest na to určených. 
2.S motorovými vozidlami možmo vchádzať na cintorín ,len so súhlasom 
prevádzkovateľa. 



Čl.5 
Čas prístupností cintorína 

Prístup na cintoríny je časovo neobmedzený. 
Čl.6 

Spôsob pochovávania 
1.Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 
a/ hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 
1,6m,pre dieťa mladšie ako 10 rokov 1,2m 
b/ dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody 
c/bočné vzdialeností medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m 
d/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške min.1,2m. 
 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby,ktorá 
podľa zloženia pôdy musí trvať min.10 rokov. 
 
3.Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 
pozostatky,ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 
pozostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 
 
4.Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev. Rakva uložená do hrobky musí byť 
zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak , aby chránila 
ľudské ostatky pred hlodavcami. 

Čl.7 
Spôsob nakladania s odpadmi 

Odpadky a podobné predmety sa môžu odkladať a vyhadzovať , len na určených 
miestach a do nádob na to určených. 

Čl.8 
Cenník miestných cien cintorínskych služieb. 

 
1. Výška poplatku je uvedená vo  Vzn o obecných poplatlkoch.   

Čl.9 
Sankcie 

V priestupkoch sa postupuje podľa §30 a 31 zákona NR SR č.470/2005 o pohrebníctve 
a v zmysle zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Čl.10 
Záverečné ustanovenia 

1.VZN o obecných cintorínoch bolo prejednané na    8  zasadnutí OZ dňa:15.12.2006 
a nadobúda účinnosť 15 dní po zverejnení a schválení. 
 
2.Schválením nariadenia sa ruší platnosť nariadenia zo dňa:0 
 
V Jakubovej Voli:15.12.2006 
 
                                                                                                     Ing. Vladimír Mačo 
                                                                                                           starosta obce 
 
 


