
 

 

Obec VYŠKOVCE 

Obecný úrad Vyškovce, Vyškovce č. 12, 090 21 Chotča 
Tel.: 0907 997 078, e-mail: imrich.hamarcak@vyskovce.dcom.sk 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach v zmysle ustanovení par. 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. zákona č. 131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce VYŠKOVCE č. 8/2016 

O SPRÁVE A PREVÁDZKE DOMU NÁDEJE A MIESTNEHO 
CINTORÍNA 

(CINTORÍNSKY PORIADOK)  

Vypracoval: Ing. Imrich Hamarčák, zástupca starostu obce 
Návrh vyvesený 22.11.2016, zvesený 9.12.2016 
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyškovciach  
Dňa: 17.12.2016 Uznesením č. 16-2016/C-7 
Vyhlásené vyvesením dňa: 17.12.2016 
Nadobúda právoplatnosť dňa: 01.01.2017 
Nadobúda účinnosť dňa: po podpise  Zmluvy o prenájme pozemkov

mailto:imrich.hamarcak@vyskovce.dcom.sk


Hlava I. 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
Správa a prevádzka Domu nádeje a cintorína 

1. Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorína si vyžadujú, aby cintorín bol udržiavaný v 
úctyhodnom stave a aby sa pri jeho používaní dodržiavali zdravotné a iné príslušné predpisy.  

2. Dom nádeje a miestny cintorín spravuje a prevádzkuje Obec Vyškovce. 

§ 2 
Úlohy a povinnosti správcu 

1. Správca cintorína a Domu nádeje je povinný plniť úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 20 zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve, najmä: 
a.) prevziať ľudské pozostatky ak je úmrtie doložené listom o: Prehliadke mŕtveho a štatistické 

hlásenie o úmrtí, vystavené lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho. Pasom pre mŕtvolu, ak 
ide o medzinárodnú prepravu. Písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní, ak ide o 
podozrenie zo spáchania trestného činu.  

b.) viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska. Evidencia musí obsahovať: meno, 
priezvisko, dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo, miesto úmrtia, dátum uloženia do hrobu s 
uvedením čísla hrobového miesta, hĺbka pochovania a iné ďalšie skutočnosti, napr. nebezpečná 
choroba zosnulého). Evidencia musí taktiež obsahovať: meno priezvisko, adresu miesta trvalého 
pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaj o 
vypovedaní nájomnej zmluvy.  

c.) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o: zákaze pochovávania a dobe jeho 
trvania, ak sa takýto zákaz vydal, zrušenie pohrebiska, skutočnosti či je hrob chránený ako 
národná kultúrna pamiatka, alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o 
vojnový hrob. 

d.) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého prístupu a umožniť účasť cirkvi a iných osôb podľa 
želania obstarávateľa pohrebu.  

e.) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy pred 
pochovaním. 

f.) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný, po výpovedi 
zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) odovzdať pomník, náhrobné 
kamene, náhrobné dosky, oplotenie(ďalej len príslušenstvo hrobu) obci. 

2. Správca cintorína zabezpečuje vedenie a aktualizáciu mapy cintorína, v ktorej sú zakreslené 
a označené všetky známe hroby. 

3. Správca je povinný: 
a.) starať sa o poriadok v dome nádeje a na cintoríne, 
b.) pravidelne kosiť a upratovať suchú trávu z cintorína, 
c.) otvárať a zatvárať Dom nádeje podľa aktuálnej potreby, 
d.) sprístupniť pozostalým nebohého alebo organizátorom pohrebu Dom nádeje, 
e.) dbať a starať sa o funkčnosť všetkých technických zariadení v Dome nádeje a na cintoríne, 
f.) zabezpečovať udržiavanie zariadení slúžiacich k pohrebom,  
g.) vymeriavať a určovať miesta pre hroby v súlade s Cintorínskym poriadkom, 
h.) bezplatne zabezpečiť oznámenie termínu pohrebu obyvateľom obce prostredníctvom miestneho 

rozhlasu, 
i.) zabezpečovať výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 



j.) zabezpečovať pochovávanie, alebo vykonávanie exhumácie, 
k.) zabezpečovať správu a údržbu komunikácií a zelene na cintoríne, 
l.) zabezpečovať vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína, 
m.) starať sa o oplotenie cintorína,  
n.) zabezpečovať výstavbu a údržbu cestnej komunikácie a chodníkov,  
o.) zabezpečovať udržiavanie čistoty cintorína,  
p.) dbať, aby sa suché kvety, vence a pod. ukladali na miesta na to určené a dohliadať, aby na 

cintoríne nevznikali skládky odpadu, 
q.) zabezpečovať odvoz odpadu,  
r.) vykonávať celkový dozor na cintoríne a v Dome nádeje, 
s.) upozorňovať pozostalých na hroby, ktoré narúšajú dôstojnosť cintorína a vyžadujú si odstránenie 

závad (rozpad betónových rámov, zlomené náhrobné kamene, rôzne nečistoty v okolí hrobov a 
pod.), 

t.) rešpektovať požiadavky občanov a udržiavať Dom nádeje a cintorín v stave zodpovedajúcom 
týmto požiadavkám. 

Hlava II. 
Obrady a hrobové miesta 

§ 3 
Pohreby 

1. Pohrebné obrady sa usporadúvajú v Dome nádeje.  

2. Na žiadosť pozostalých je obec povinná poskytnúť priestory v spoločenskej sále Kultúrneho domu na 
usporiadanie smútočnej hostiny, 

3. Poplatok za prenájom spoločenskej sály a zariadenia je určený príslušným Všeobecne záväzným 
nariadením obce. 

§ 4 
Prepožičiavanie miesta pre hrob 

1. Správca cintorína je povinný za odplatu prenajať hrobové miesto minimálne na tleciu dobu, ktorú 
určuje štátna zdravotná správa a ktorá nemôže byť kratšia ako 10 rokov.  

2. Poplatok za prenájom hrobového miesta je: 
a.) Samostatný hrob s hrobkou 10,00 €/10 rokov 
b.) Dvojhrob s hrobkou 17,50 €/10 rokov 
c.) Samostatný hrob, s doskou bez hrobky (americký spôsob)   8,00 €/10 rokov 

3. Poplatok za prenájom hrobového miesta sa nevzťahuje na existujúce hroby. 

4. Prenájmom vzniká právo na užívanie tomu, komu bolo miesto prvýkrát prenajaté a prechádza na 
osoby jemu blízke. 

5. Ak to pomery na cintoríne umožňujú, správca je povinný prenajať miesto na hrob ešte na ďalšiu dobu, 
v opačnom prípade musí upovedomiť pozostalých, ktorým bolo miesto prvýkrát prenajaté. 

6. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prenajaté, naloží sa s ostatkami a náhrobkami ako pri 
úradnom zrušení pohrebiska. 

7. O konkrétnom hrobovom mieste rozhodne správca cintorína. Nikto nemá právny nárok na prenajatie 
ním vyhliadnutého miesta. 

8. Správca cintorína vedie evidenciu voľných hrobných miest. 



9. O prenajatí hrobového miesta sa vyhotoví písomná nájomná zmluva medzi správcom cintorína a 
objednávateľom. 

10. Na základe tejto zmluvy má nájomca právo: 
- Zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, 
- Uložiť do zeme telo zomrelého, 
- Upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvety, založiť náhrobnú dosku a pod. 

11. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané hrobové miesto a stavbu na ňom v dobrom stave.  

12. Ak správca zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve užívateľa, aby ich 
v primeranej lehote odstránil. 

§ 5 

Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku a hrobky 

1. Po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína povinný prepožičať miesto, právo na miesto zaniká, 
ak: 

a) pomery na cintoríne znemožňujú, najmä kvôli nedostatku miesta, prepožičanie na ďalšiu dobu, 

b) cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušený alebo uzatvorený, 

c) prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave. 

2. Správca je povinný upozorniť na tieto skutočnosti oprávneného najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 
lehoty. 

3. Ak právo na prepožičanie zaniklo, správca vyzve písomne oprávneného, aby v lehote do 6 mesiacov 
odstránil náhrobky, obruby, hrobky a pod.  

4. Ak oprávnený v určenej lehote výzve nevyhovie, správca odstráni náhrobky, obruby, hrobky a pod. a 
uskladní ich na náklady oprávneného.  

5. Po uplynutí jedného roka od zániku práva, naloží správca s takýmito predmetmi ako s vecami 
opustenými.  

6. Pozostatky zosnulého po zániku práva na prepožičané miesto sa ponechajú na  pôvodnom mieste. 

7. Hroby, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že majú kultúrnu hodnotu alebo historický význam, 
nesmú byť odstránené ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané. 

8. O zrušení pohrebísk platia príslušné ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 47/1996 Z. 
z. 

§ 6 

Poplatky za služby, správu, prevádzku a údržbu Domu nádeje a cintorína 

1. Za služby uvedené v Hl. I, § 1, ods. 2 tohto VZN obec vystaví v termíne do 31. marca platobný výmer, 
ktorý je platný do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

2. Ročný poplatok za služby uvedené v Hl. I, § 1, ods. 2 tohto VZN je vo výške 5,00 € na osobu s pobytom 
v obci. 

3. Za prenájom priestorov Domu nádeje včítane jeho zariadení (chladiace zariadenie) a energií (elektrina 
na osvetlenie) je poplatok 20,00 € za celý čas prenájmu od uloženia zosnulého až po jeho pohreb 
(najviac 3 dní). V zimnom vykurovacom období sa poplatok zvyšuje o 10 €.  

4. Za každý ďalší deň sa poplatok zvyšuje o 5,00 €/deň. 



5. Vstup motorového vozidla s materiálom na stavbu hrobky je osoba povinná ohlásiť správcovi 
cintorína najneskôr pred jeho vstupom na cintorín. 

6. Za vstup motorového vozidla s materiálom na stavbu hrobky obec vyberá jednorazový poplatok vo 
výške 30,00 €, ktorý je osoba povinná uhradiť pred vstupom na cintorín. 

7. V prípade, že vstupom vozidla na cintorín, alebo inou činnosťou bude spôsobená škoda, na majetku 
správcu cintorína, alebo tretej osoby, osoba ktorá škodu spôsobila je povinná poškodený majetok dať 
do pôvodného stavu, alebo škodu uhradiť v plnej výške najneskôr v lehote do jedného mesiaca od 
incidentu.  

8. V prípade nedodržania ustanovenia § 6, ods. 5 a škoda nebude odstránená ani v termíne po výzve 
správcu, škodu odstráni správca cintorína na náklady osoby, ktorá ju spôsobila. 

9. Za služby uvedené v § 2, ods. 2, písm. i.) a j.) správca vyberá poplatok za vykopanie hrobu 
a pochovávanie: 
a.) v  období sucha a bez mrazov 40,00 € 
b.) v období dažďov 50,00 € 
c.) v zimnom období ak je sneh, alebo mraz  60,00 € 

Hlava III. 
 Pochovávanie nebohých 

§ 7 
Spôsob ukladania tela zosnulého do hrobu 

1. Na cintoríne môže správca dať súhlas na to, aby do toho istého hrobu boli pochované dve osoby nad 
sebou, pričom základnou podmienkou je, aby spoločný hrob bol vystužený a aby spodný hrob bol 
prekrytý železobetónovou doskou. 

2. Pre účely tzv. amerického pochovávania správca cintorína vyčlení miesto, na ktorom sa bude 
pochovávať týmto spôsobom. 

3. Pozostalí sú povinný pred začatím príprav na pohreb informovať správcu cintorína, akým spôsobom 
bude nebohý pochovaný. 

§ 8 
Exhumácia 

1. Exhumáciu možno vykonať pred uplynutím tlecej doby v zmysle Vyhlášky MZ SSR č. 462/1985 Zb. z 
úradnej moci alebo z osobitne závažných dôvodov na žiadosť pozostalých. 

2. Ak sa exhumácia vykoná na žiadosť pozostalých, títo sú povinný správcovi cintorína predložiť: 
a.) sformulované osobitne závažné dôvody, pre ktoré o exhumáciu pozostatkov pred uplynutím 

tlecej doby žiadajú, 
b.) doklad o tom, že na exhumácii sa dohodli osoby blízke mŕtvemu. 

3. K výkonu exhumácie pred uplynutím tlecej doby si správca cintorína vyžiada posudok príslušného 
orgánu na ochranu zdravia v zmysle zákona č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (v žiadosti 
budú uvedené údaje o dobe a príčine úmrtia dokladované kópiou úmrtného listu osoby, ktorej 
pozostatky budú exhumované, dôvod exhumácie a údaj o tom, kde budú pozostatky pochované). 

4. Exhumáciu vykoná podľa ods. 2 na komerčnom základe fyzická alebo právnická osoba, oprávnená k 
výkonu takýchto prác súhlasným posudkom orgánu na ochranu zdravia. 

5. Náklady na exhumáciu znáša žiadateľ. 



6. S pozostatkami bude dôstojne manipulované, budú prenášané v prenosnej rakve a v čo najkratšej 
dobe budú pochované do nového. 

Hlava III. 
Správanie sa na cintoríne 

§ 9 
Stavby na cintoríne 

1. Vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne, alebo na úprave už jestvujúcej stavby (hrobky, 
náhrobku, obruby, vystuženia hrobu a pod.), je potrebný predchádzajúci súhlas Obecného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní, alebo pri jej úprave sa uskutočňovateľ stavby musí podriadiť pokynom Obecného 
úradu - správcovi cintorína, a to najmä pokiaľ ide o rozmery, tvar stavby, alebo jej výzdobu ako aj 
druh použitého materiálu. 

3. Preto platí: 
a.) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na 

únosnosť pôdy 
b.) pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch: 

  - pri hrobe najmenej 120 x 250 cm /80 x 200/ 
  - pri hrobke najmenej 130 x 250 cm /90 x 200/ 
  - pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm 
  - pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky min. 50 x 100 

c.) uličky medzi hrobmi /hrobkami/ musia byť min. 30 cm, 
d.) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť min. 60 cm, 
e.) vrstva hliny na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň okolia 

hrobu. 
f.) hĺbka hrobu musí byť 200 cm 
g.) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami 

susedných hrobov. 
h.) pri stavbe v svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované. 
i.) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať 

4. Po ukončení prác je oprávnený povinný na svoj náklad vyčistiť príslušenstvo a okolie a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál, alebo iné predmety. 

5. Nie je prípustné bez súhlasu Obecného úradu, odpredávať, alebo odstraňovať vybudované stavby.  

6. Bez písomného súhlasu Obecného úradu nie je dovolené vynášať z cintorína časti náhrobkov, 
hrobovú ozdobu, kvetiny, vykladanie hrobov a pod. 

7. Mobiliár a celkovú záhradnícku úpravu cintorína zabezpečuje výhradne len správca. 

§ 10 
Správanie sa návštevníkov 

1. Návštevníci cintorína a Domu nádeje sú povinní správať sa primerane k pietnemu charakteru týchto 
miest.  

2. Na cintoríne a v Dome nádeje je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky, vodiť zvieratá a pod. 

3. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých osôb. 

4. Do areálu cintorína sa zakazuje bez predchádzajúceho súhlasu správcu prístup motorovým vozidlám a 
iným dopravným prostriedkom (bicykle a iné). 



5. Sviečky a kahančeky možno zapaľovať len počas prítomnosti návštevníka. Správca cintorína je 
oprávnený v obzvlášť odôvodnených prípadoch zapaľovanie sviečok obmedziť alebo zakázať. 

Hlava IV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 11 
Kontrola nariadenia a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú starosta obce, hlavný kontrolór obce, členovia komisie 
pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálne veci, orgány štátnej zdravotnej správy a iné na to 
splnomocnené orgány. 

2. Porušenie tohto VZN zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch. 

3. Za porušenie VZN môže obec uložiť pokutu v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

1. Správu a prevádzku Domu nádeje a miestneho cintorína vykonáva obec Vyškovce prostredníctvom 
starostu obce, alebo ním povereným zamestnancom obce, alebo povereným poslancom Obecného 
zastupiteľstva vo Vyškovciach. 

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach. 

3. Toto VZN č. 5/2016, o správu a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína nadobúda účinnosť 
a platnosť po jeho schválení obecným zastupiteľstvom 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

Ing. Imrich Hamarčák 
Zástupca starostu obce 


