
U P O Z O R N E N I E 
(stavba na cintoríne) 

 

 

     Obec Zbudské Dlhé upozorňuje všetkých občanov, že vybudovanie 

akejkoľvek stavby na miestnom cintoríne, alebo úpravu existujúcej stavby a jej 

likvidácie (hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu) je potrebné 

písomne ohlásiť v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na 

Obecnom úrade v Zbudskom Dlhom. 

 

Pokyny k osadeniu drobnej stavby : 
 

Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu : 

 

a) jednohrob :             110x245 cm 

b) dvojhrob :               210x245 cm 

c) trojhrob :                310x245 cm    

d) detský hrob :          80x140 cm (dieťa do 6 rokov) 

e) detský hrob :          90x200 cm (dieťa do 14 rokov)               

                                                                              

Uvedené plochy obsahujú aj priestory pre vybudovanie obrubníka. 

Vzdialenosť od susedných hrobov (pomníka) min. 30 cm a max. 50 cm.  Budovanie drobnej 

stavby (pomníka) je možné zahájiť až po súhlase a vymeraní správcom pohrebiska. 

 

Po ukončení výkopových respektíve stavebných prác na pohrebisku-cintoríne je ten, kto tieto 

práce vykonával povinný upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť 

prebytočný stavebný materiál (odviesť staré poklopy, pomníky, obruby, zeminu) 

a zlikvidovať všetok odpad. Stavebný odpad sa nesmie vhadzovať do kontajnera na 

komunálny odpad (len vence, kytice, kahance). 

 

1. Stromy, kríky na pohrebisku je možné vysádzať len so súhlasom obce Zbudské Dlhé. 

2. O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje obec Zbudské Dlhé 

v zmysle platných predpisov. 

3. Lavičky na miestnom cintoríne rozmiestňuje obec Zbudské Dlhé. 

4. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta 

a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku. 

5. Na miestnom cintoríne je zakázané . 

a) Vodiť psov 

b) Fajčiť 

c) Robiť hluk 

d) Vstup deťom do 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby 

e) Odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených. 

 

 

 

V Zbudskom Dlhom 10.09.2019                                                  František K o p e j 

                                                                                                            starosta obce 


