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NEBOŽTÍCI NA CINTORÍNE PLÁVAJÚ VO VODE
Niektorí nebožtíci pochovaní na
hlavnom vranovskom cintoríne
plávajú vo vode. Našu redakciu
na to upozornil èitate¾, ktorý si
ešte pred viac než dvoma rokmi
u predošlého správcu cintorína
(MsBP) objednal a zaplatil dvojhrob pre seba aj manželku. Keïže
onedlho našiel hrob zaliaty vodou,
zákazku reklamoval, a preto mu
bolo poskytnuté iné hrobové miesto. Medzitým sa však MsBP dostal
do likvidácie a náš èitate¾ sa s ním
a s mestom na*ahuje o vrátenie
peòazí, ktoré zaplatil za spevnenie
plochy. Žia¾, nie je to ojedinelý
prípad, keï hrob na tomto cintoríne
zaliala voda. Pod¾a našich zistení,
zaplavovaním hrobov sa mesto
zaoberalo už pred 34 rokmi, kedy
tu došlo aj k zosuvu pôdy, preto
museli by* viaceré pozostatky exhumované. Èas* cintorína bola odvodnená drenážou, avšak tým sa
problém nevyriešil. Cintorín sa rozširuje aj do miest, kde drenáž chýba, resp. je už narušená a cez òu
sa voda dostáva priamo do hrobov. A to až v takom objeme, že
z hrobov vyteká na povrch. Prieskumné sondy z roku 1978 potvrdili, že pod ílovou vrstvou hliny sa
nachádza pieskovec, cez ktorý
voda z prameòa nad cintorínom
preteká ako cez drenáž. Najkritic-

kejší je približne 20-metrový pás
od vrchnej cesty smerom k ruènej
vodnej pumpe. Takéto zloženie
vrstiev zeminy je predpokladom
zosuvu, preto by sa mesto malo
problémom zaobera* a najmä prehodnoti* ïalšie rozšírenie cintorína
nad hornou cestou bez toho, aby
zabezpeèilo hydrogeologický prieskum a overilo možnos*, že pozemok je skutoène vhodný na pochovávanie v rakvi. Zákon è. 131/
2010 o pohrebníctve v § 19 hovorí,
že dno hrobu musí leža* najmenej
0,5 metra nad hladinou podzemnej
vody. Túto zákonnú podmienku
možno obís* tvrdením, že nejde o
trvalú hladinu spodnej vody. Ale
ten istý zákon v § 20 upozoròuje,
že ak by ïalším pochovávaním
mohlo dôjs* k ohrozeniu zdravia
¾udí alebo kvality podzemnej vody,
môže pochovávanie zakáza* príslušný orgán štátnej správy. Aj z

toho dôvodu bol o veci okrem
mesta informovaný aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva vo
Vranove. Obidve inštitúcie pris¾úbili, že sa budú problémom zaobera*. Okrem zákonných podmienok pochovávania je tu aj odveká a prirodzená požiadavka
Drenážne odvodòovacie práce
dôstojného nakladania s pozostat- na cintoríne v roku 1978 sa po 34
kami zomrelého èloveka. Uloži* ho rokoch ukazujú ako nedostatoèné.
do hrobu, ktorý za pár dní zaplaví
voda, je skutoène nedôstojné.
Na cintoríne na Mlynskej ulici je
2365 hrobových miest a 246 vojnových hrobov. Správu všetkých
štyroch cintorínov mal zabezpeèova* MsBP, avšak ten sa dostal do
likvidácie. Z toho dôvodu poslanci
MsZ na zasadnutí vo štvrtok 31.
mája 2012 odsúhlasili návrh da*
cintoríny a domy smútku do nájmu
Ivanovi Paukovi do doby rozhodnutia o výbere správcu na základe
verejnej obchodnej sú*aže. (da)

