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Obecné zastupiteľstvo obce Košeca  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov schvaľuje  

N Á V R H  -  V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   

číslo  1/2018 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Košeca 

 

Čl. I 

Predmet úpravy 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a domu 

smútku na území obce Košeca (ďalej len „prevádzkový poriadok“), na ktorom je zriadené jedno 

verejné pohrebisko:  

- Cintorín v obci Košeca (parcely KNE 243, 117/2, 244, 245, čiastočne 1052 a KNC 894 v k.ú. 

Košeca) 

-  dom smútku na Hlavnej ulici 920/129   

2. Na území obce Košeca nie je zriadené neverejné pohrebisko.  

3. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, na 

poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov pohrebiska.  

 

Čl. II 

Prevádzkovateľ pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Košeca, so sídlom Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, IČO: 

00 317 390 (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), ktorá pohrebisko prevádzkuje prostredníctvom 

poverených zamestnancov obce Košeca, na základe získanej odbornej spôsobilosti a v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a  

prevádzkového poriadku.  

2. Osobitnú podmienku na prevádzkovanie pohrebiska, odbornú spôsobilosť podľa zákona 

zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska ustanovením odborne spôsobilého zodpovedného 

zástupcu na prevádzkovanie pohrebiska v trvalom pracovnom pomere u zamestnávateľa.  

 

Čl. III 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku  

 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa 

a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

b) správu pohrebiska a prenájom hrobových miest, 

c) správu domu smútku, prenájom obradnej miestnosti, prevádzkovanie hygienických WC, 

prevádzkovanie chladiaceho zariadenia, 

d) oprava a údržba osvetlenia a ozvučenia, 

e) údržba objektov, oplotenia, komunikácie a verejnej zelene.  



2.  Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku služby v rozsahu a podľa cenníka pohrebných 

služieb, ktorý je prílohou tohto VZN, a to najmä:  

a) prenájom domu smútku, 

b) prenájom chladiaceho zariadenia, 

c) prenájom hrobového miesta. 

 

Čl. IV 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy. 1) Hrobové miesto je 

miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny. Uzatvorením 

zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len 

príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.  

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 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.  

3. Nájomca hrobového miesta je povinný 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,  

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

c) upraviť hrobové miesto a označiť ho spôsobom na pohrebisku obvyklým, tak aby nebol narušený 

vzhľad pohrebiska, 

d) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady (stromy a kry na prenajatých 

hrobových miestach je možné vysádzať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska), 

e) odpad vzniknutý pri údržbe a čistení hrobového miesta je nájomca hrobového miesta povinný 

odniesť do kontajnerov a nádob na to určených prevádzkovateľom pohrebiska, 

f) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na 

vedenie evidencie,  

g) udržiavať poriadok na pohrebisku, 

h) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie 

hrobových miest, 

i) uhradiť poplatok za prenájom hrobu alebo urnového miesta na 10 ročné obdobie v zmysle 

cenníka.  

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy 

na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. 

Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od 

úmrtia nájomcu hrobového miesta.  

5. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b) sa pohrebisko zruší, 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.  

 

____________________ 
1) § 663 až 684 zákona č. 40/1961 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. 

 



6.  Prevádzkovateľ pohrebiska vopred nájomcu písomne upozorní, že uplynie lehota, na ktorú je 

nájomné zaplatené, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. V prípade, ak sa bude 

prenajaté hrobové miesto rušiť, prevádzkovateľ pohrebiska vopred písomne upozorní nájomcu  na 

vypovedanie nájomnej zmluvy, a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové 

miesto zrušiť.  

7. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na hrobovom mieste, vykonať stavebné 

úpravy, osadiť lavičku pri hrobovom mieste, alebo ohradiť hrobové mieste alebo vykonať akúkoľvek 

výsadbu na vlastné náklady, len s prechádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

Nájomca je povinný si u prevádzkovateľa pohrebiska vyžiadať písomný súhlas na vykonanie prác 

s uvedením dodávateľa prác a charakteru vykonávanej práce. Osoby, ktoré na pohrebisku 

vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné sa riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.  

8. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady prevádzkovateľa 

pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta. 

9. Stavebný odpad je povinný ten, komu pri činnosti na pohrebisku vznikol (nájomca, dodávateľ 

stavebných prác) odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady. 

  

 

Čl. V 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, najmä sa 

zdržať takého konania, ktorým by rušili pokoj a dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by 

rušili a urážalo pozostalých alebo iných návštevníkov pohrebiska. Návštevníci nesmú najmä robiť 

hluk, vykrikovať, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest, akokoľvek poškodzovať pomníky, 

zariadenia, objekty, výzdobu hrobových miest ako aj okolitú zeleň na pohrebisku. Návštevníci 

pohrebiska sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré 

slúžia verejnosti.  

2.  V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky, alebo 

vstupovať do areálu pohrebiska už pod vplyvom týchto látok.  

3. Do areálu pohrebiska je možné vstupovať so zvieraťom len na základe písomného povolenia 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových 

korčuliach.  

5. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, 

s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska 

a len po určených komunikáciách. Vstup motorovým vozidlom do areálu pohrebiska je povolený:  

a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku na vykonanie 

pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do chladiaceho 

zariadenia, 

b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania, 

c) na dopravu materiálu potrebného na stavebného úpravy,  

d) na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých,  

e) na odvoz odpadov z odpadových nádob. 

6. Na pohrebisku je možné rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na mieste 

na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru, prípadne poškodenia iných 



hrobových miest alebo objektov. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska 

rozsvecovanie kahancov a sviečok alebo manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.  

7. Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu a nie je 

povolené obmedzovať ich priechodnosť.  

8. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je návštevník povinný odniesť do kontajnerov 

a nádob na to určených prevádzkovateľom pohrebiska. 

  

 

Čl. VI 

Doba otvorenia pohrebiska 

 

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

2. Dom smútku je otvorený len počas vykonávania pohrebných obradov, inak je uzamknutý.  

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

pohrebisko.  

4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.  

 

Čl. VII 

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 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) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo 

výške 1,2m. 

3. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky na dodržiavanie bočných odstupov uvedených 

v bode 2. písm. c) tohto článku. 

4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia 

pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.  

5. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí 

primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.  

6. 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 1m.  

7. 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 a musí byť 

vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.  

8. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste je potrebné s nájdenými kostrovými ostatkami 

narábať s pietou.  

9. Urnové schránky možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do 

existujúcich hrobov a hrobiek.  



10.  Plán hrobových  miest ako aj situačný plán pohrebiska je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska a je 

k nahliadnutiu na Obecnom úrade Košeca.  

 

Čl. VIII 

Dĺžka tlecej doby 

 

1. Dĺžka tlecej doby je podľa zloženia pôdy najmenej 10 rokov.  

 

Čl. IX 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na 

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje 

 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 

mieste, 

 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 

alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

 meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov 

obce, ak je nájomcom obec, 

 dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu, 

 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 

 skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna 

pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový 

hrob, 

 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského 

plodu.  

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o 

 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

 zrušení pohrebiska. 

 

Čl. X 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Na pohrebisku sú umiestnené 1 100 l smetné nádoby, smetné koše, zvonové kontajnery na 

separovanie skla a plastov  a veľkokapacitný kontajner, ktoré sú vyvážané v rámci každoročného 

plánu zberu odpadov a podľa naplnenia.  

2. Odpad vzniknutý pri údržbe zelených plôch je zbieraný priebežne počas údržby zelených plôch a je 

sústreďovaný do zberných kontajnerov.  

3. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a odpad.  

 

 

 

 



Čl. XI 

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. Okrem 

sprístupnenia pohrebiska prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí otvorenie a sprístupnenie domu 

smútku v určený deň a hodinu, podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. Obstarávateľ pohrebu 

alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby musí vopred oznámiť termín konania pohrebu 

a požadovaný termín uskutočnenia a ukončenia výkopových prác. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom 

pohrebných obradov a pochovávania určených prevádzkovateľom pohrebiska, ako aj pokynmi 

prevádzkovateľa pohrebiska.  

3.  Prevádzkovateľ pohrebnej služby starostlivo zaobchádza so zariadenia, ktoré mu poskytne 

prevádzkovateľ pohrebiska a je povinný dodržiavať poriadok a čistotu na pohrebisku.   

 

 

Čl. XII 

Cenník služieb  

 

1. Cenník pohrebných služieb tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.  

 

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2018 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  obce 

Košeca dňa .............., uznesením č. ..../2018. 

 

2.  Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........ 

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 ktorým sa schvaľuje 

prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Košeca sa ruší prevádzkový 

poriadok pre pohrebiská na území obce Košeca, schválený dňa 27.1.2007. 

 

 

 

V Košeci dňa .......2018 

 

 

 

 

           Mgr. Radomír Brtáň  

                                                                                                                                                         starosta 

 



Príloha č. 1  

CENNÍK POHREBNEJ SLUŽBY 

A. Poplatky za poskytnutie domu smútku 
 
1. Za dobu umiestnenia zosnulého          5,00 € 

2. Za použitie chladiaceho zariadenia na deň                      2,00 € 

 

 

B.  Poplatky za prenájom hrobového miesta 

 

1. Poplatky za jednotlivé cintorínske úkony - nájom na dobu 10 rokov 

a) jednohrob             10,00 € 

b) dvojhrob           20,00 € 

c) hrobka             16,60 € 

d) urna              7,00 € 

e) detský hrob                           7,00 € 

 


