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UPOZORNENIE !
Upozorňujeme všetkých, že vybudovanie akejkoľvek stavby na
cintoríne v Čičmanoch, alebo úpravu existujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu) je potrebné 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 Čičmanoch.
Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
na cintoríne je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť
stavebnému úradu v obci Čičmany!
1. Písomné ohlásenie musí obsahovať:
a) pôdorysný rozmer hrobu (šírka, dĺžka a výška obruby)
b) z akého materiálu sa bude stavba uskutočňovať (liaty betón,
žula, mramor a pod.)
c) hrúbka obruby a jej ukotvenie do zeme
d) či ide o hrob prekrytý alebo nie
2. Pre drobnú stavbu – hroby na miestnom cintoríne v Čičmanoch
v zmysle schváleného prevádzkového poriadku obcou Čičmany
uznesením č. 6/2006 zo dňa 31.3.2006 sa určujú nasledovné
rozmery:
a) výška obruby hrobu nad zemou je maximálne 50 cm
b) ukotvenie obruby v zemi minimálne 40 cm
c) vonkajšia dĺžka obruby2,4 m
d) vonkajšia šírka obruby:
• pre jeden hrob je 1,2 m
• pre dvojhrob 2 m
e) 30 cm šírka chodníka medzi hrobmi (chodník medzi hrobmi
sa nesmie betónovať, ani klásť dlaždice)

3. Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník
uskutočniť len na základe písomného oznámenia obce Čičmany –
stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky.
4. Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie písomne
podané stavebnému úradu Čičmany.
5. 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) a zlikvidovať všetok odpad. Stavebný odpad sa
nesmie vhadzovať do kontajnera na komunálny odpad (vence,
kytice, kahance), ktorý sa nachádza na cintoríne pri Dome
smútku.
6. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí
zodpovedá nájomca hrobového miesta !!!!

Povinnosti nájomcu
hrobového miesta !!!!
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) Na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové
miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu
dôstojnosti hrobového miesta.
b)Odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej
nádoby na to určenej.

c) Platiť nájomné a úhrady za služby poskytované
s užívaním hrobového miesta.
d)Písomne oznamovať obci Čičmany –
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie
podľa § 17 ods.4 písm. a) zákona o pohrebníctve
č. 131/2010.
Mgr. Natália Dubnicayová
Starostka obce Čičmany

NÁJOMCOVI
HROBOVÉHO MIESTA JE
ZAKÁZANÉ !!!
a) Vysádzať stromy a ostatné dreviny na cintoríne
bez písomného súhlasu obce Čičmany!
b) Umiestňovať lavičky na cintoríne bez
písomného súhlasu obce Čičmany !
c) Vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami
na cintorín bez písomného súhlasu obce
Čičmany.
d) Fajčiť na cintoríne.
e) Odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na
to určených.
f) Vodiť psov na cintorín .
g) Robiť hluk na cintoríne.
h) Neoprávnene zasahovať do iného hrobového
miesta.
i) Vstup deťom do 10 rokov na cintorín bez
sprievodu dospelej osoby.
Mgr. Natália Dubnicayová
Starostka obce Čičmany

