
Obecné zastupiteľstvo obce  Košecké Podhradie,  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie obce Košecké 
Podhradie

Všeobecne záväzné naradenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013
Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a 
domov smútku na území obce Košecké Podhradie, na ktorom sú zriadené 3 verejné 
pohrebiská: 
- v miestnej časti Veľké Košecké Podhradie
- v miestnej časti Malé Košecké Podhradie
- v miestnej časti Kopec 

2. Na území obce Košecké Podhradie nie je zriadené neverejné pohrebisko. 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov 
hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska. 

Čl. II
ZÁKLADNÉ POJMY

1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo. 

2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní. 

3. Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a 
štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb. 

4. Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu, alebo 
hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov, alebo 
ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, 
alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste 

5. Pohrebisko je cintorín, kolumbáriu, urnový háj, rozptylová lúka vsypová lúka. 

6. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny.

7. Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými 
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme. 

8. Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch 
rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami nad sebou tak, aby pred 
uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými 
ostatkami uloženými v spodnej rakve. 



9. Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie 
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami 
bezprostredne vedľa seba. 

10. Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži 
na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva 
nezasypáva zeminou.

Čl. III
PREVÁDZKOVATEĽ POHREBISKA

1. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec Košecké Podhradie (ďalej len „prevádzkovateľ 
pohrebiska“).

2. Prevádzkovateľ spravuje pohrebiská a domy smútku zriadené na území obce Košecké 
Podhradie na základe zriaďovacej listiny, získanej odbornej spôsobilosti a v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

3. V domoch smútku sa nachádzajú chladiace zariadenia na ukladanie ľudských 
pozostatkov. 

Čl. IV
ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKU

1. Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu;
b) správu pohrebiska;
c) správu domu smútku;
d) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku;
e) vykonávanie exhumácie;
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku služby v rozsahu a podľa 
schváleného cenníka pohrebných služieb, ktorý je prílohou tohto VZN, a to najmä: 
a) vykopanie hrobu;
b) prenájom domu smútku;
c) zabezpečenie pohrebu;
d) úprava hrobu a okolia hrobu po pohrebe;
e) prenájom hrobového miesta;
f) služby uvedené v cenníku pohrebných služieb;
g) zabezpečenie ozvučenia;
h) osadenie hrobky.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku služby v rozsahu a podľa 
schváleného cenníka pohrebných služieb, ktorý je prílohou tohto VZN, v prípade, že
služby pre obstarávateľa vykonáva iná oprávnená osoba (pohrebná služba):
a) vytýčenie hrobu (nové hrobové miesto);
b) zabezpečenie dohľadu prevádzkovateľom pohrebiska nad priebehom obradu;
c) prenájom domu smútku;
d) služby uvedené v cenníku pohrebných služieb;
e) zabezpečenie ozvučenia.



Čl. V
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA

1. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva nájomcovi za 
nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po 
uplynutí tlecej doby.

2. Nájomca hrobového miesta je povinný: 
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku;
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy;
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady;
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú

potrebné na vedenie evidencie;
e) udržiavať poriadok na pohrebisku. 

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá 
sa prihlási ako prvá, a to najneskôr do 1 roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta;
b) sa pohrebisku zruší;
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

5. Prevádzkovateľ pohrebiska vopred písomne upozorní nájomcu, že uplynie lehota, na 
ktorú je nájomné zaplatené, a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto lehoty. Ak 
nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta 
prevádzkovateľ doručí nájomcovi výpoveď najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, 
na ktorú bolo nájomné zaplatené a výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa 
doručenia výpovede, ak je nájomca známy. Ak nájomca nie je známy uplynie výpovedná 
lehota 3 roky odo dňa, odkedy nájomné nebolo zaplatené. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska vopred písomne upozorní nájomcu na vypovedanie nájomnej 
zmluvy a to najmenej 6 mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 
Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa ods. 4 písm. a) alebo b) tohto článku, 
pričom je povinný výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa má hrobové 
miesto zrušiť. 

7. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov a 
epitafných dosiek sú majetkom nájomcov hrobových miest alebo tých, ktorí ich 
vybudovali na vlastné náklady. 

8. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca hrobového miesta 
povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich 
príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich 
odstránenie. 

Čl. VI
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV POHREBISKA

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, 
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapoľovať odpadky, fajčiť, požívať 



alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty, 
výzdobu hrobových miest, ako aj okolitú zeleň na pohrebisku. 

2. Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so 
zariadeniami, ktoré slúžia spoločným potrebám. 

3. Na pohrebisku je možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo 
na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru, prípadne 
poškodenia iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. V odôvodnených 
prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok alebo manipuláciu s 
otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať. 

4. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako 
komunikáciu a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. 

5. Osoby vykonávajúce práce, poskytovatelia služieb, sú povinní na pohrebisku riadiť sa 
pokynmi prevádzkovateľa. 

Čl. VII
DOBA OTVORENIA POHREBISKA

1. Areál pohrebiska sa neuzamyká, je po celý čas prístupný verejnosti. 

2. Domy smútku sú otvorené len počas vykonávania pohrebných obradov, inak sú 
uzamknuté. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup 
verejnosti na pohrebisko. 

4. Do areálu pohrebiska je povolený vstup iba po vyhradených komunikáciách, a to: 
a) na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie 

pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho 
zariadenia;

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a 
inú úpravu hrobového miesta a to so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska;

c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb. 

Čl. VIII
DĹŽKA TLECEJ DOBY

1. Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov. 

Čl. IX
SPÔSOB UKLADANIA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV A ĽUDSKÝCH OSTATKOV

A PLÁN HROBOVÝCH MIEST

1. Ľudské pozostatky sa ukladajú do samostatného hrobu. 

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 
a) hĺbka hrobu:

- 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;
- prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m;



b) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 
zeminou vo výške 1,2 m;

c) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody;
d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.

3. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky na dodržanie bočných odstupov v ods. 
2 písm. d) tohto článku. 

4. Výkop hrobu sa vykonáva v týchto rozmeroch: 
- jednohrob šírka 0,8 m x dĺžka 2,1 m;
- dvojhrob šírka 1,6 m x dĺžka 2,1 m;
- pre dieťa do 6 rokov šírka 0,8 m x dĺžka 1,4 m;
- pre dieťa do 14 rokov šírka 0,9 m x dĺžka 2,0 m;
- pre uloženie urny šírka 1,0 m x dĺžka 1,0 m.

5. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

6. Ak sa zistí , že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tlecia doba sa musí primerane predĺžiť .

7. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

8. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci prevádzkovateľa 
vykonávajúci výkop povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky 
kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do 
osobitnej jamky, ktorú potom zasypú. 

9. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 
okolia, musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

10. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno 
ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich 
hrobov alebo hrobiek. 

11. Plán hrobových miest je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska a je k nahliadnutiu v 
mieste sídla prevádzkovateľa pohrebiska. 

Čl. X
SPÔSOB VEDENIA EVIDENCIE POHREBISKA

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:

1.1. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v 
hrobovom mieste;

1.2. dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením 
hrobového miesta a hĺbky pochovania;

1.3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 
hrobu, bol nakazený nebezpečnou chorobou;



1.4. meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; 
názov obce, ak je nájomcom obec;

1.5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu;
1.6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia;
1.7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna 

pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu (§ 14 zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov), alebo 
či ide o vojnový hrob (zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení 
neskorších predpisov);

1.8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu;

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:
2.1. zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal;
2.2. o zrušení pohrebiska. 

2. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter, uchováva ju prevádzkovateľ pohrebiska. 
Po zrušení pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do archívu 
obce.

Čl. XI
SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI

1. Na pohrebiskách sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery a smetné nádoby, ktorých 
vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby. 

2. Do kontajnerov môžu návštevníci vhadzovať zvyšky kvetinovej výzdoby a  poškodené 
ozdobné predmety. 

Čl. XII
PODMIENKY VSTUPU PREVÁDZKOVATEĽA POHREBNEJ SLUŽBY

NA POHREBISKO

1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom 
pohrebu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí otvorenie domu smútku v určený deň a hodinu 
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu a umožní pohrebnej službe vstup do domu 
smútku. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom 
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska, ako aj 
pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, 
ktoré slúžia spoločným potrebám a je povinný dbať o poriadok a čistotu na pohrebisku. 

Čl. XIII
CENNÍK SLUŽIEB

1. Cenník pohrebných služieb tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku. 



2. Nový cenník pohrebných služieb sa vzťahuje aj na doteraz uzatvorené nájomné zmluvy, a 
to pri obnove užívacieho práva (platení nájomného) na ďalšie desaťročné obdobie. 

Čl. XIV
PRIESTUPKY

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona;
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b);
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady;
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie, 
e) neudržiava poriadok na pohrebisku;
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov;
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska. 

2. Za priestupky podľa ods. 1 tohto článku možno uložiť pokutu do 663,- €. Pri ukladaní 
pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. 

Čl. XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto VZN v dôsledku zmeny právneho predpisu 
stane neplatné, neúčinné alebo bude v rozpore s príslušným ustanovením zákona, bude sa 
predmetný právny vzťah spravovať podľa ustanovení tohto zmeneného právneho 
predpisu, až do času, kým sa dodatkom toto ustanovenie nedá do súladu s príslušným 
právnym predpisom. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na 
území obce Košecké Podhradie bolo schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 
29.04.2013, uznesením č. 4/2013 a nadobúda účinnosť 01.05.2013. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok 
pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie. Nájomné zmluvy 
uzatvorené podľa platného cenníka, ktorý je prílohou zrušeného VZN č. 2/2007 v znení 
neskorších dodatkov, zostávajú v platnosti. 

V Košeckom Podhradí  dňa : 29.04.2013. 
                                                                                         

                                                                                                       Bc. Rastislav Čepák
                                                                                                             starosta obce




