
Obec Košúty na základe ustanovenia § 6 a za účelom plnenia úlohy samosprávy  určenej v § 
4  ods.  3  písf)  zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  zmien  a 
doplnkov a na základe zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v aktuálnom znení v y d á v 
a pre územie obce Košúty  toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOŠÚTY 
č. 1/2011

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 
OBCE KOŠÚTY

§ 1
Úvodné ustanovenia 

1) Úcta  k  pamiatke  zosnulých  a  spoločenské  poslanie  pohrebísk  ako verejných  zdravotno-
technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich 
spopolnených  pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom,  prikazujú, 
aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale 
aj aby sa pri pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.

2) Tento  prevádzkový  poriadok  pohrebiska  sa  vzťahuje  na  pohrebisko  obce  Košúty 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Košúty. 

§ 2 
Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti 

      1) Identifikačné údaje : 
Pohrebisko : cintorín a dom smútku v obci Košúty 
Zriaďovateľ :  Obec Košúty 
Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Košúty 
IČO : 306 045

       2) Základné údaje o pohrebisku 
Zamestnanci  :  spolu  3
1 pracovník na vedenie  evidencie a ostatné administratívne práce
2 pracovníci na zabezpečenie prevádzky a údržby zariadenia pohrebiska.
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska :

1. objektová skladba  :  cintorín  s domom smútku a dvomi kaplnkami s historickým 
významom , cintorín  napojený na vodu, osvetlený  verejným osvetlením 

2. cintorín na ploche     14.922 m2
3. spôsob pochovávania : pochovávanie do hrobov 

zásobovanie vodou na polievanie z verejného vodovodu
4. technické vybavenie domu smútku :

napojenie na elektrickú energiu, chladiace zariadenie, ozvučenie.
3)   Prevádzkovateľ  pohrebiska  v  zmysle  zákona  vedie  evidenciu  hrobových  miest,  
uzatvára  nájomné  zmluvy  za  hrobové  miesta,  vyberá  poplatky  za  hrobové  miesta,  
vymeriava hrobové miesta, vykonáva dozor a starostlivosť o hrobové miesta.
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4)  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :

-  výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou 
-  vykonávanie exhumácie
-  údržbu pohrebiska , zelene, prístupových ciest, chodníkov a parkoviska
- vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch a ľudských ostatkoch
- uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom hrobového miesta
- likvidáciu odpadu z pohrebiska
- správu a údržbu Domu smútku.

5) Prevádzkovateľ je povinný :

• prevziať ľudské pozostatky ,  ak sú splnené podmienky uvedené v zákone  131/2010 Z.z.  o 
pohrebníctve  – úmrtie je doložené všetkými dokladmi / list o prehliadke mŕtveho.../

• prevádzkovať  pohrebisko  v súlade  so  schváleným  prevádzkovým  poriadkom  pohrebiska, 
sprístupniť ho verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku.

• viesť evidenciu hrobových miest,  ktorá musí obsahovať :
 -  meno, priezvisko,  dátum  úmrtia osoby, ktorej ľudské pozostatky alebo ostatky sú 

   v hrobovom mieste uložené
-  dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov  s uvedením hrobového 
    miesta a hĺbky pochovania 
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do     
   hrobu, bol nakazený nebezpečnou chorobou
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu  nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, názov  
   obce, ak je nájomcom obec 
- dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, 
- údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy  a dátum jej skončenia 
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosti  
  obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského   
   plodu.

• viesť evidenciu pohrebiska, ktorá musí obsahovať : 
údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania , ak sa takýto zákaz vydal,
údaje o zrušení pohrebiska.

• zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť 
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu

• zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky  podľa § 9 ods. 1 zákona 131/2010 Z.z.
• dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona 131/2010 Z.z.
• dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona 131/2010 Z.z. 
• pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona 131/2010 Z.z. 
• nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
• chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením
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• umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
• počas  trvania  nájomnej  zmluvy  zabezpečiť  prístup  k hrobovému  miestu  a  zdržať  sa 

akýchkoľvek  zásahov  do  hrobového  miesta  okrem prípadov,  keď  je  potrebné  bezodkladne 
zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravenom alebo už uskutočnenom 
zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu.

• najneskôr  3  mesiace  vopred  upozorniť  nájomcu,  že  uplynie  lehota,  na  ktorú  má  zaplatené 
nájomné

• najneskôr  6  mesiacov  predo  dňom,  keď  sa  má  hrobové  miesto  zrušiť,  písomne  upozorniť 
nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy. 

• zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína
• udržiavať zeleň, čistotu a údržbu chodníkov a prístupových ciest
• pravidelne vyvážať odpad z cintorínov 
• zabezpečiť vonkajšiu a vnútornú údržbu domu smútku vrátane chladiaceho boxu, ozvučenia a 

dekorácií
• koordinovať činnosti subjektov poskytujúcich pohrebné služby.

§ 3
 Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 Nájomca je povinný  : 
• na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta  a  oznamovať prevádzkovateľovi 

pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest
• dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového 

miesta
• užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
• okrasné kríky a stromky, ako aj umiestňovať lavice len so súhlasom prevádzkovateľa 
•  stavebné úpravy vopred hlásiť prevádzkovateľovi
• zlikvidované kusy pomníkov, betónov je povinný nájomca odviesť z pohrebiska a zakazuje sa 

ich dávať do kontajnerov alebo ich položiť vedľa nich .

§ 4
Povinnosti návštevníkov pohrebiska  a prístupnosť pohrebiska 

1 ) Návštevník pohrebiska je povinný  :
 dodržiavať  ustanovenia  prevádzkového  poriadku  pohrebiska,  ktoré  sa  týkajú  povinností 

návštevníkov
 správať  sa  spôsobom  zodpovedajúcim  piete  miesta,  nesmú  robiť  hluk,  vykrikovať, 

odhadzovať  a  zapaľovať  odpadky,  používať  alkoholické  nápoje  a  omamné  látky, 
poškodzovať pomníky, zariadenia a zeleň

  na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok 
  každý návštevník cintorína je povinný pred zatváracou dobou pohrebisko opustiť
  na pohrebisko je zakázané vodiť psov a iné zvieratá 
  na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených

 prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ
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    2 )  Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti 

od 15. apríla do 15. novembra    od 7.00 hod. do 21.00 hod.
od 15. novembra do 15. apríla  od 7.00 hod. do 18.00 hod. 

§ 5
 Spôsob ukladania ľudských pozostatkov  a ľudských ostatkov a plán hrobových  miest 

1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :

• hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10  rokov musí byť najmenej 
1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m

• dno musí ležať  najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
• bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
• rakva  s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške minimálne 1,2 m
• ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia 

pôdy musí trvať najmenej 16 rokov 
• po uplynutí tlecej doby sa do hrobu môžu uložiť ďalšie ľudské pozostatky 
• pred  uplynutím tlecej  doby je  možné uložiť  ďalšie  ľudské  pozostatky len  v prípade,  ak 

uľahnutá  zemina  nad  rakvou  naposledy uložených  ľudských  pozostatkov  je  najmenej  1 
meter.  

2) Rozmery pochovávacej plochy :

• pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm 
• pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm 
• pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm 
• vonkajšie rozmery hrobu : 1-hrob 110 cm x 240 cm

                                           dvojhrob 220 cm x 240 cm
                                           trojhrob 330 cm x 240 cm 
                                           hrob dieťaťa  do 6 rokov 80 cm x 140 cm

       hrob dieťaťa do 14 rokov 90 cm x 200 cm 
       urnový hrob 60 cm x 100 cm

           3) Exhumácia 

Ľudské ostatky je možné exhumovať na :
- príkaz prokurátora 
- žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby , ak obstarávateľ pohrebu už nežije , alebo 
na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
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4) Plán hrobových miest 

− pohrebisko obce Košúty je v evidencii hrobových miest rozdelené na 8 sektorov
− každý sektor je poznačený písmenom A – H
− v sektoroch sa hrobové miesta číslujú podľa mapy pôvodného pasportu 
− do mapiek sektorov sa zaznačujú  nové vytvorené hroby 

§ 6
Určenie dĺžky tlecej doby 

Dĺžka tlecej doby sa určuje na 16 rokov. 

§ 7
Spôsob nakladania s odpadmi

Odpady, ktoré vznikajú pri údržbe hrobov , ako suché vence, kvety, kahance a iný drobný 
odpad, sú povinní  nájomcovia dávať do kontajnerov.

Odpady, ktoré vznikajú pri stavebných úpravách hrobov a výmene náhrobných kameňov sú 
nájomcovia povinní likvidovať odvážaním z pohrebiska. 

Odpady,  ktoré  vznikajú pri  údržbe zelene,  chodníkov,  prístupových ciest  a parkoviska je 
prevádzkovateľ  povinný zlikvidovať  spaľovaním na  určených  miestach  a zabezpečením vývozu 
odpadu z kontajnerov. 

Odpady,  ktoré  vznikajú  pri  ošetrení  stromov  je  prevádzkovateľ  povinný  odstrániť  v  čo 
najkratšej dobe z pohrebiska.

Prevádzkovateľ  pohrebiska  zabezpečuje  vývoz  kontajnerov  podľa  potreby  a  v  zmysle 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 8 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup 

na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu.

3) Prevázkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

§ 9 
Cenník služieb 

Prevádzkovateľ má určené poplatky za hrobové miesta nasledovne : 
10, - €  za 1 hrob na dobu 10 rokov
20,-  €  za dvojhrob na dobu 10 rokov 

Nájomné za užívanie domu smútku sa určuje na výšku 10,-  €  za jeden pohreb.
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§ 10
Priestupky 

1) Priestupku sa dopustí ten, kto
-  nedodržiava  ustanovenia  tohto  prevádzkového  poriadku  pohrebiska,  ktoré  sa  týkajú 
povinnosti nájomcu hrobového miesta,
- neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
- neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
- písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky  zmeny údajov, ktoré sú potrebné 
na vedenie evidencie,
- neudržiava poriadok na pohrebisku,
- nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov,
- nezachováva dôstojnosť pohrebiska.

2) Na priestupky  a ich prerokovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch ( Zákon č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ).

3) Za priestupky  možno uložiť pokutu až do výšky 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na 
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

4) Za priestupky podľa uvedeného zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
5) Priestupky podľa  odseku  1  prejednáva  a  sankcie  za  ne  ukladá  obec.  Výnos  z  pokýt  je 

príjmom obce.  
§ 11

Záverečné ustanovenia 

1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve.

2) Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  o  prevádzkovom poriadku  pohrebiska  schválilo 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 38  dňa 14. decembra 2011 a nadobúda účinnosť 
dňom 1. januára 2012.

3) Zmeny a doplnky tohto VZN je možné uskutočniť len na základe uznesenia Obecného 
zastupiteľstva v Košútoch.

4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska obce 
Košúty, schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košútoch dňa 25. septembra 
2006 uznesením č. 34.

V Košútoch dňa 14.12.2011

Mgr. Zdenka Mačicová
starostka obce Košúty 
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