
Všeobecne zá:väzné nariadenie mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a dopÍňa
fšeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015

prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce

Mesto Michalovce vydáva podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom madení v znení
neskorších predpisov, v s p o j e n í s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Uznesením č. 2i80 zo dňa 30.05.2?22 všeobecne záväzného nariadenie mesta Michalovce č.
221/2022, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
179/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce:
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Článok 1.

d 

1. V čl. 9 Stavby, miestne úpravy a starostlivosť o hrobové miesto sa za bod 6 vkladá nový bod
7 v nasledujiicom znení:

d 

"7. Časť mestských cintorínov je vyčlenená výhradne pre pochovávanie do hrobu bez
vodorovnej stavby na hrobovom mieste. V uvedenej časti cintorínov sa môžu nad hrobovým
miestom osa'cizovať len zvislé náhrobné kamene. Hrobové miesto a jeho okolie musí byť
upravené do lrov,ny a vysiate trávou. Na hrobovom mieste v trávnatej časti nie je možné
ukladať vence, vázy a iné predmety, ktoré by bránili údržbe trávnatých plôch kosením.
Vprípade u/o~enia predmetov v zmysle predchádzajúce] vety, Je prevádzkovateľpohrebiska
oprávnený na náklady vlastníka predmety premiestniť a uskladniť na miesto na to určené."

2. Za čl. 14 !enník služieb sa vkladá nový Čl. 15 Správa a údržba hrobov významných
osobnosti v !nasledujúcom znení:
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IIČl.15
§ Správa a údržba významných hrobov 

1 V, 0, h b , , M v h b , ,, h ,. yznam1ym ra om na uzemt esta sa povazuje ra ave miesto a prts uc ajuce
najb/1žš1e okolie, vrátane hrobky, náhrobného kameňa, záhlavného pomníka, epitafne]
dosky a 1,ch príslušenstva významných osobností a ich životných druhov (manžel,
manželkút, druh alebo družka a ich priamych potomkov) celoslovenského významu,
reqionátheno i miestneho významu, ako i hroby, ktorých náhrobné kamene majú 
umelecká a historickú hodnotu.
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2. Významn~ hroby sú uvedené v .Zozname významných hrobov," ktorý aktualtzu]e a
zverejňuj~ na webovom sídle príslušný odbor Msú.
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3. Návrh nb zaradenie hrobu do .Zoznamu významných hrobov" predkiadajú fyzické
osoby atkbo právnické osoby. Príslušný odbor Msú, v ktorého náplni práce v súlade
s platný+ organizačným poriadkom je plnenie úloh na úseku kultúry, z vlastného
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podnetu alebo na návrh v zmysle predchádzajúcej vety po predchádzajúcom
prerokovaní Komisiou kultúry MsZ v Michalovciach a Mestskou radou a predloží návrh
na najbližšie Mestské zastupiteľstvo.

4. O návrhu na zaradenie hrobu do .Zoznamu hrobov významných osobností" rozhoduje
nadpolovičnou váčšinou všetkých hlasov Mestské zastupiteľstvo.

5. Hrobové miesto významnej osobnosti je oslobodené od poplatku za nájom hrobového
miesta a za ostatné služby spojené s prevádzkou a správou pohrebiska.

6. Oslobodenie podľa predchádzajúceho bodu sa vzťahuje aj na životného druha
významnej osobnosti a jeho priamych potomkov.

7. Starostlivosť o hroby uvedené v 11Zozname hrobov významných osobností II zabezpečí
Mesto na vlastné náklady prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebísk. Pod
starostlivosťou sa okrem iného rozumie najmá: 

a) pravidelná úprava vzhľadu hrobov a úprava bezprostredného okolia,
b) zabezpečenie opráv poškodených hrobov alebo rekonštrukcia hrobov,
c) vedenie evidencie o hroboch, o ich umiestnení, stave a podľa možnosti,
d) zabezpečenie ich fotografickej dokumentácie,
e) neprenajímanie hrobového miesta ďalším osobám bez súhlasu Mesta.

8. Hrob významnej osobnosti sa môže zrušiť len po predchádzajúcom vyradení zo
.Zozname hrobov významných osobností " O návrhu na vyradenie hrobu zo .Zoznamu
hrobov významných osobností" rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov
Mestské zastupiteľstvo. 11

Nasledujúce články Všeobecne závazného nariadenia Mesta Michalovce č. 179/2015
Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce sa primerane prečíslujú.

Článok. II

Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne závazné nariadenie Mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a
dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015 prevádzkový
poriadok pohrebísk Mesta Michalovce nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom
jeho vyhlásenia a to ..

V Michalovciach dňa 10.06.2022


