
Dodatok č. 1 
k VZN č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v Rajci 
________________________________________________________________ 
 
 

VZN mesta Rajec č. 20/1995 sa mení v Čl. V. Správa cintorínov, odstavec 7. 
nasledovne: 
Hrobové miesta dostávajú rodinní príslušníci len do užívania verejného priestranstva, nie do 
vlastníctva, minimálna užívacia doba je 15 rokov, maximálna 30 rokov dopredu. Za užívanie 
verejného priestranstva ako hrobového miesta sú pozostalí povinní platiť správcovi cintorína 
poplatok  a to nasledovne: 
- za jednohrob 250,- Sk na dobu 10 rokov 
- za dvojhrob 500,- Sk na 10 rokov 
- za hrob detí do 10 rokov sa neplatí, pokiaľ nie sú pochované medzi hrobmi dospelých 
 
Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 1 je súčasťou VZN mesta  Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a 

domov smútku v Rajci. 
2. Dodatok č.1 k VZN mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov 

smútku v Rajci schválilo MZ dňa 9.12.2004 uznesením č. 149/2004. 
3. Dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov 

smútku v Rajci nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
V Rajci, dňa 9.12.2004 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Rybárik 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dodatok č. 2 

VZN č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov domov smútku v Rajci 
 
 
V celom VZN sa vypúšťa : cintorín a Dom smútku v Šuji. 
 
Článok IV.  
Správa domu smútku  
Vkladá  sa veta:  
Bežnú prevádzku domu smútku (svietenie, ozvučenie, čistenie, vykurovanie a  pod.) a s ňou 
spojené energie (voda, elektrika a pod.) zabezpečuje a platí správca domu smútku. 
Ostatnú údržbu, stavebné úpravy, vybavenie interiéru a pod. zabezpečuje a platí Mesto Rajec. 
 
Článok VI.   
Údržba cintorínov 
Nové znenie: 
1. Zimná a letná údržba cintorínov /mestského, evanjelického/, prístupovej komunikácie, 

chodníkov a okolia domu smútku v Rajci: 
1.1. Zimnú údržbu cintorínov zabezpečuje Mesto Rajec, alebo ním poverená organizácia: 
- zimná údržba mestského cintorína sa zabezpečuje podľa potreby, pričom sa zabezpečuje 

bezpečná priechodnosť len hlavných chodníkov. V prípade pohrebu cestu ku hrobom 
zabezpečuje správca cintorína. Očistenie okolia hrobu po výkope hrobu ako aj prístupové 
chodníky zabezpečuje firma vykonávajúca tieto služby. 

- zimná údržba evanjelického cintorína sa zabezpečuje len v prípade potreby pohrebu. 
Taktiež na vianočné sviatky musí byť cintorín v bezpečnom stave. 

1.1.Zimnú údržbu okolia domu smútku  v Rajci zabezpečuje Mesto Rajec, alebo ním 
poverená organizácia, dočistenie zabezpečuje správca domu smútku na vlastné náklady. 

1.2.Zimnú údržbu príjazdovej cesty do domu smútku v Rajci zabezpečuje Mesto Rajec, alebo 
ním poverená organizácia, dočistenie zabezpečuje  správca domu smútku. na vlastné 
náklady. 

1.3. Židovský cintorín sa neudržiava. 
1.4. Letnú údržbu /kosenie, zametanie a pod./ cintorínov a okolia  domu smútku zabezpečuje 

Mesto Rajec, alebo ním poverená organizácia. 
 
2. Voda na cintoríne a v dome smútku 
2.1.Za tok vody z vodovodov mimo zimy, platenie vody z cintorínov zabezpečuje a platí    

Mesto Rajec. Otvorenie a zatvorenie vody v priebehu roka sa prispôsobí poveternostným 
podmienkam.  

2.2. Tok vody z domu smútku, platenie vody z domu smútku zabezpečuje a platí správca 
domu smútku. 

 
 
3. Údržbu hrobov zabezpečujú pozostalí sami, na vlastné náklady, ako aj polievanie. 
 
4. Osvetlenie cintorína 
4.1. Cintoríny sa osvetľujú len na nevyhnutnú mieru. 
4.1. Na sviatky zosnulých cca 1 týždeň a to maximálne do 22. 00 hod. 
4.2. Na vianočné a novoročné sviatky sa od 20.12. do 6.1. bežného roka do 20.00 hod. 



4.3.V prípade potreby elektrickej energie na cintoríne (pri oprave hrobu a pod.) je možné ju 
zabezpečiť na základe žiadosti prostredníctvom Mesta Rajec za úhradu. 

 
5. Všetky odpadky z hrobov (kahance, sklá, kvety, trávu, kamene, betóny a pod.)  sú povinní 

všetci návštevníci cintorínov ukladať len do nádob na tento účel  určených.  Znečisťovať 
okolie vlastných či cudzích hrobov, cintorína je zakázané. 

 
6. Všetky odpady, ktoré vznikajú správcovi domu smútku a cintorínov (kamene a betóny z 

výkopu, polámané dosky a platne) musí  operatívne správca cintorína odstrániť do 
kontajnerov na odpady. V období medzi pohrebmi môže mať správca cintorína pomocné 
materiály uložené pri dome smútku, resp. pri plote cintorína (nie pri hlavných 
chodníkoch). 

 
7. Vývoz a zneškodnenie odpadov z cintorínov a okolia domu smútku zabezpečuje Mesto 

Rajec alebo ním poverená organizácia. 
 
8. Zatváranie hlavnej brány zabezpečuje správca domu smútku. 
 
 
Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 2 je súčasťou VZN mesta  Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a 

domov smútku v Rajci. 
2. Dodatok č.2 k VZN mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov 

smútku v Rajci schválilo MZ dňa 14.4.2005 uznesením č. 43/2005 
3. Dodatok č. 2 k VZN mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov 

smútku v Rajci nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
V Rajci, dňa 14.4.2005 
 
 
 

 
 
Ing. Ján Rybárik 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatok č. 3 
k VZN č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v Rajci 
________________________________________________________________ 
 
 
VZN mesta Rajec č. 20/1995 v Čl. V. „Správa cintorínov“, odstav. 7.  sa vkladá veta: 
 
Poplatok za pridelenie hrobového miesta v novej časti cintorína je stanovený sumou 
1000,- Sk. Poplatok je príjmom mesta. 
 
 
Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 3 je súčasťou VZN mesta  Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a 

domov smútku v Rajci. 
2. Dodatok č.3 k VZN mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov 

smútku v Rajci schválilo MZ dňa 27.10.2005 uznesením č. 101/2005. 
3. Dodatok č. 3 k VZN mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov 

smútku v Rajci nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
V Rajci, dňa 28.10.2005 
 
 
Vyvesené: ………………. 
Zvesené: ………………... 

 
 
Ing. Ján Rybárik 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 


