
       Návrh 
VZN zverejnený na vyhláškovej tabuli 

Obecného úradu Komjatice dňom 16.5.2016. 
        Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 
           10-dňová lehota počas, ktorej môžu FO a PO 
       uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej  
          podobe, elektronicky alebo ústne do zápisnice 
       na Obecnom úrade Komjatice v kancelárii   
      prednostu OCÚ. 

Návrh VZN zvesený dňa 16.06.2016. 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Komjatice 
č. 4/2016, 

o schválení Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku obce Komjatice. 
      

 



Obec Komjatice na základe ust. § 6  odsek 1 v spojení s ust. § 4, ods. 3 
písm. f) a n) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Komjatice 
č. 4/2016,  

ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Komjatice 
v prílohe tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 
  

§ 1 
Záverečné ustanovenie 

  
Schvaľuje sa Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Komjatice,  zo 
dňa  16.06.2016. 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Komjaticiach  dňa 16.06.2016, 
Uznesením č. 133/16062016.  

Všeobecné záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia a 
zároveň sa ruší VZN č. 2/2015 a je prístupné na Obecnom úrade v Komjaticiach 
k nahliadnutiu. 

  
      

        Peter Hlavatý 
        starosta obce 



PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK POHREBISKA   A  DOMU SMÚTKU 

 1 
Predmet úpravy  

   
         Prevadzkový poriadok určuje podmienky,zásady a opatrenia , ktoré treba rešpektovať 
a dodržiavať pri prevazdkovaní pohrebiska v súlade zo zákonom č. 131/ 2010 Z.z o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 355/2007Z.z o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2 
Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska 

Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje obec  K O M J A T I C E   IČO : 00308994  (ďalej len 
prevádzkovateľ). V prípade, že dom smútku je prenajatý, prevádzkuje ho prenajímateľ.  

 3 
Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku  

Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku služby: 
a. chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,  
b. priestory na sedenie pre pozostalých  
c. zariadenie na odloženie vencov určených k pietnemu aktu 
d. zvukové zariadenie k ozvučeniu rozlúčky so zosnulým pred domom smútku 
e.  sociálne priestory   

       
 4 

Správa domu smútku  

1) Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečuje správu domu smútku a funkčnosť chladiaceho 
zariadenia. 

2) Dom smútku slúži na:  
a / dočasné uloženie ľudských pozostatkov v miestnosti vybavenej chladiacim zariadením, 
b / vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov. 

3) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. 

4) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo 
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. 

5) Údržbu domu smútku zabezpečuje prevádzkovateľ resp. prenajímateľ domu smútku.  
        

6) Poplatky  za dom smútku je povinný zverejniť prenajímateľ. 
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Užívanie hrobového miesta  

1) Nájomca hrobového miesta je povinný požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta alebo urnového miesta.  

2) Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu ako nájomcom, spísať zmluvu o nájme 
užívania hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“).  

3) Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu ako nájomcom  
prevádzkovateľ určí hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na 
pochovávanie v prípade novootváraného hrobového miesta.  

4) Prevádzkovateľ prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov na dobu určitú 
a nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.  

       5.) Prevádzkovateľ  evidenciu  a plán hrobov vedie v elektronickej podobe program WinCity   

  

 6 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta  

1) Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný roztriediť a uložiť do príslušných kontajnerov 
na to určených.  

2) Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:  
a. vysádzať stromy a ostatné dreviny v cintoríne bez písomného súhlasu prevádzkovateľa  

                cintorína,  
b.neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,  
c. je povinný platiť nájomné za hrobové miesta a úhrady za služby poskytované  

s užívaním domu smútku.  

 7 

Povinnosti  návštevníkov cintorína 

1) Návštevníci cintorína sú povinní:  
a. v cintoríne a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť,    
        
b. dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému  
    záujmu, 
c. zakazuje sa:   
-odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  
-robiť hluk v cintoríne,  
-vstup deťom do 10 rokov do cintorína bez sprievodu dospelej osoby. 



 8 

Prístup cintorína  

1 / Cintorín je prístupný verejnosti celoročne 24 hodín. 
2 / Prístup zriaďovateľovi nového hrobového miesta resp. obnovenie hrobového miesta je v čase od  
     8:00 – 16:00 hod. Pondelok –Štvrtok        8,00 -  13,30 hod. Piatok   
3 / Vstup motorovým vozidlom do areálu cintorína povoľuje správca cintorína na dobu nevyhnutnú    
      vykonania prác : 
                                  Pondelok – Štvrtok    od 8.00 hod     do 16.00 hod           
                                  Piatok                         od 8.00 hod     do 13.00 hod   

 9 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

1) Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.  

2) Ľudské pozostatky  a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na cintoríne.  

3) Spopolnené ostatky sa ukladajú na cintoríne v urne.  

4) Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný 
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho 
istého hrobu uložiť, len ak sú splnené podmienky stanovené zákonomč.131/2010 Z.z o 
pohrebníctve. 

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia 
pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.  
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich 
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy 
nad rakvou bude najmenej 1 meter. 
   Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. 
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená 
tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

 5.)Ukladanie ľudských pozostatkov môže vykonávať iba osoba odborne spôsobilá na túto činnosť  
      v zmysle platného zákona.  

Čl. 10 
Úprava a výzdoba výklenku kolumbária 

1/ Po uložení urny do výklenku sa tento uzatvorí epitafnou doskou 
a. epitafná doska je súčasťou kolumbária 
b. do výklenku sa ukladajú spopolnené ostatky výhradne v úradných schránkach 
c. k ucteniu pamiatky zosnulých je možné dať pod výklenok kytičku z prírodných alebo umelých 

kvetov 
d. sviečky je možné zapaľovať  len na miestach na ten účel vyhradených správcom 
e. pokiaľ nájomca umiestni v priestore výklenku alebo epitafnej dosky predmety v rozpore 

s ustanovením článku 10, bude správcom pohrebiska vyzvaný na ich odstránenie. Ak tak 
neurobí, odstráni ich správca na náklady nájomcu. Správca následne vyzve písomne nájomcu 
na prevzatie odstránených vecí. 

f. je vydaný prísny zákaz vŕtania, pribíjania a iného pripevňovania predmetov do stien 
kolumbária. 



g. v prípade poškodenia, alebo znečistenia výklenku správca vykonaná opravu na náklady 
nájomcu. 

11 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

1 / Po uplynutí nájomnej zmluvy hrobového miesto zanikne, ak:  
a. napriek oznámeniu a písomným výzvam prevádzkovateľa, oprávnená osoba nepožiada o 

predĺženie doby prepožičania hrobového miesta a nezaplatí za toto predĺženie, 
b. hrobové miesto nie je preukázateľne riadne udržiavané a ak oprávnená osoba toto miesto 

neuvedie ani po výzve prevádzkovateľa do stavu zodpovedajúcemu cintorínskemu poriadku, 
c. sa cintorín alebo jeho časť vo všeobecnom záujme zruší, 
d. kapacita cintorína neumožňuje prepožičanie miesta na ďalšiu dobu. 

(2)  Prevádzkovateľ upozorní oprávnenú osobu na skutočnosti podľa odseku 1 vyvesením oznámenia 
na cintoríne na mieste na to určenom, že uplynula doba prepožičania hrobového miesta a že za 
jeho prepožičanie na ďalšiu dobu treba v určenej lehote zaplatiť, inak právo na prepožičanie 
miesta zanikne. Oznámenie musí visieť na cintoríne na mieste na to určenom 6 mesiacov. 

(3)  Prevádzkovateľ po upozornení podľa odseku 2, užívacie právo na hrobové miesto  alebo urnové 
zruší po uplynutí 6 mesiacov od zániku tohto práva. 

 12 

Spôsob nakladania s odpadmi 

1) Nájomníci hrobového miesta a návštevníci cintorína ukladajú odpad z hrobového miesta do 
zberných nádob na to určených.  

2) Prevádzkovateľ cintorína zabezpečuje na zber odpadu z cintorína zbernú nádobu, ktorú 
vyváža pravidelne podľa potreby.  

3) Je zakázané vhadzovať do kontajnerov stavebný odpad pri rušení a budovaní hrobového 
miesta. Tento odpad je povinný na vlastné náklady odstrániť zriaďovateľ nového miesta ako aj 
ten čo ruší hrobové miesto.  
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Cenník služieb  

1) Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ /prenajímateľ/ určuje ceny osobitne. 

2)    Za poskytovanie služieb a nájomné miesto na obdobie 10 rokov v cintoríne prevádzkovateľ  
určuje ceny nasledovne:  

za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za 
služby (správa a údržba cintorína, údržba komunikácie a zelene v cintoríne, zber a odvoz 
odpadu z cintorína, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za : 

1 hrobové miesto :                          25       € / 10 rokov 
                         2,50  € / rok 

              jednorazový vstup za služby a náklady poskytnuté  



             (voda elektrina a podobne pohrebnej služby                             10 € 
              jednorazový vstup  za služby a náklady poskytnuté  
            ( voda, elektrina a podobne ) kamenárom pri vstupe na cintorín      10 € 
              celoročný vstup pohrebnej služby a kamenárov  
              za služby a náklady ( voda, elektrina a podobne ),                        150 €  

3./ Za uloženie pozostatkov v kolumbáriu 
     - prepožičania výklenku                                                                           280€ 
     - epitafná doska                      120€ 
     -prenájom a obnova                                  25€ /10 rokov / 
                        2,50€ / 1 rok / 
    - použitie domu smútku s príslušenstvom na smútočný obrad                  25€ 
    -chladiace zariadenie                      5€ na 24 hodín 

     14 

    Záverečné ustanovenie   

1. Pri prevádzke pohrebiska prevádzkovateľ postupuje  v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z 
o pohrebníctve  a o zmene  a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 355/2007Z.z o ochrane , podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
. 

2. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje  prevádzkovateľ súhlas obecného 
zastupiteľstva. 
.   
3. Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí  obecného zastupiteľstva  dňa 16.06.2016  
VZN č.4/2016. 

V Komjaticiach dňa, 15.06.2016     Peter Hlavatý 
         Starosta obce 


