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          Obec  Záriečie na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 ústavy Slovenskej republiky a  

podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 15 

ods.7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle novely zákona č. 398/2019 Z.z., vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovuje Cintorínsky poriadok obce Záriečie. 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Obec Záriečie (ďalej „obec“) vydáva tento cintorínsky poriadok ako záväzný právny predpis pre 

prevádzkovania pohrebnej služby na miestnom cintoríne v záujme dodržiavania prevádzkového poriadku, 

úcty a piety voči zomrelým  a návštevníkom cintorína a verejnom záujme obce. 

 Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN) sa  rozumie: 

a) pohrebiskom je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka 

b) pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom.   

Cintorínsky poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov, účastníkov pohrebov, osoby 

vykonávajúce akékoľvek práce súvisiace s prevádzkou cintorína, úpravou a údržbou hrobov a pomníkov na 

cintoríne.  

Obec Záriečie týmto VZN určuje : 

1. prevádzkový poriadok cintorína 

2. určuje spôsob prenájmu miest (hrobov) na cintoríne 

3. stanovuje poplatky za poskytovanie cintorínskych služieb 

4. šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska 

5. pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme pohrebiska so zreteľom na 

pietny charakter pohrebiska  

6. činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonáva počas pohrebu. 

  
 

Článok 2 

Správa cintorína 

1. Obec je správcom cintorína, prostredníctvom strediska údržby sa stará o vonkajší vzhľad a poriadok na 

cintoríne, údržbu verejnej zelene, čistotu, údržbu  múrov a oplotenia, úpravu chodníkov, technické 

vybavenie a zariadenie domu smútku, hygienické zariadenia, dodávku úžitkovej vody a odvoz smeti 

a pozostatkov kvetov z hrobov. 

2. Obec uzatvára zmluvy o prenájme hrobových miest (hrobov) s obstarávateľmi pohrebu alebo blízkymi 

príbuznými zomrelého. 

3. Obec vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:  

a) meno a priezvisko osoby, ktorej pozostatky sú uložené v hrobe 

b) dátum uloženia telesných pozostatkov a číslo hrobového miesta 

c) fotografickú dokumentáciu vykopaného hrobu, s archivovaním do uplynutia tlecej doby 

d) meno, priezvisko  adresu pobytu nájomcu hrobu (fyzickej alebo právnickej osoby) 

4. Obec utvára podmienky pre zabezpečenie pohrebných služieb pre prevádzkovateľa poverenej pohrebnej 

služby, ktorý má oprávnenie a osvedčenie na vykonávanie viazanej živnosti podľa §26 ods.1 zákona č. 

131/2010 Z.z. 

 
 

Článok 3 

Prevádzkový poriadok cintorína 

1. Cintorín je pietne miesto, vyžaduje si aby sa na ňom všetci jeho návštevníci počas smútočných obradov, 

návštev domu smútku, hrobu správali s rešpektom, dodržiavali ticho a verejný poriadok a tým úctu 

k blízkym pozostalým  všetkým zomrelým občanom. 

2. Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú, od občanov sa žiada, aby uzatvárali 

vstupné bránky  a tým zabránili vstupu nežiadúcich osôb, domácich zvierat a pod. 

3. Počas vykonávania prác a služieb na cintoríne nie je dovolené používať alkoholické nápoje, návykové 

látky, fajčiť, robiť hluk, odkladať odpadky a iné veci mimo určeného miesta (kontajnerov, 

kompostérov),vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá. 
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4. V celom objekte cintorína je zakázané používať  jazdiť na bicykli, korčuliach, kolobežke, skateborde 

apod. 

5. Zakázaný je voľný prechod cez cintorín ( krátenie si cesty), používanie vody z vodovodu na zásobovanie 

domácnosti, vynášanie smetí a domového odpadu do kontajnerov umiestnených na cintoríne alebo 

akékoľvek zneužívanie verejných služieb, ktoré obec zabezpečuje v súvislosti s prevádzkou cintorína. 

6. Obec je oprávnená odstrániť vence, kytice, ktoré po zvädnutí rušia estetický vzhľad cintorína, napriek 

tomu, že je to povinnosť nájomcu hrobu. 

7. Pri zapaľovaní svietidiel ( sviečky, kahance) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať bezpečnostné 

predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

8. Lavičky umiestnené na cintoríne slúžia  pre oddych a pietnu spomienku návštevníkom cintorína, ich 

poškodenie alebo zničenie bude riešené v priestupkovom konaní. 

 

 

Článok 4 

Dom  smútku 

1. Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v chladiacom zariadení až 

do vykonania pohrebného obradu (pohrebu) a plní funkciu pre vykonanie dôstojnej rozlúčky so zomrelým 

(smútočný pohrebný obrad). 

2. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní 

od úmrtia, ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom riadení, sa musia pochovať do 30 dní od 

uloženia, s výnimkou prípadov, ktoré určuje zákon. 

3. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať 

do 96 hodín od úmrtia, nie však pre uplynutím 48 hodín od úmrtia. 

4. Obec poskytuje dom smútku na uloženie telesných pozostatkov alebo ľudských ostatkov a vykonanie 

smútočného obradu za odplatu. 

5. Pochovanie zomrelých sa koná v čase dohodnutom s prevádzkovateľom pohrebnej služby 

a organizátorom smútočných obradov. 

Článok 5 

Prenájom miesta na cintoríne 

1. Obec prenajíma hrobové miesta jednotlivým žiadateľom – nájomcom na dobu 10 kalendárnych rokov, na 

základe plánu hrobových miest na cintoríne. Po uplynutí stanovenej doby možno prenájom obnoviť novou 

platbou na ďalšie 10-ročné obdobie. 

2. Právo na miesto sa preukazuje potvrdenkou o zaplatení a záznamom v evidencií podľa čl.2 ods.3. 

3. Nájomca môže obec požiadať o určenie hrobového miesta s rodinnou tradíciou (v rodinnom hrobe) alebo 

nového hrobového miesta.  Pri určení nového hrobového mesta bude nájomca rešpektovať existujúce 

rozostavenie hrobových miest a prístupových koridorov (cestičiek medzi blokmi hrobových miest) 

a základné technické podmienky pri vytváraní nových blokov s hrobovými miestami.    

4. Obec na povinnosť platby (po uplynutí 10-tich rokov) nájomcu upozorní. Ak na upozornenie nereaguje, 

obec po uplynutí jedného roka prenájom hrobu zruší, odstráni príslušenstvo hrobu (pomník) a miesto určí 

pre ďalšieho žiadateľa. 

5. 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, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; 

prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m. 

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

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

m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 

m. 

6. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je najmenej 10 rokov. 

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, pri uložení v dvojhrobe vedľa seba bez obmedzenia. 

8. Pred uplynutím tlecej doby možno vykonať exhumáciu telesných pozostatkov len na základe povolenia 

hygienika. O žiadosti pozostalých rozhodne obec, pričom náklady v celom rozsahu hradí žiadateľ.   
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Článok 6 

Práva k nájmu hrobového miesta 

1. Uloženie zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca hrobu potvrdením o zaplatení nájmu. 

Pri úmrtí nájomcu prechádza jeho právo na osoby blízke ( druhý z manželov, deti, pozostalí). 

2. Pôvodný nájomca hrobu nie je oprávnený previesť nájom hrobu na inú osobu ako uvedenú v ods.1. 

3. Po uplynutí nájomnej  zmluvy je nájomca oprávnený nájom predĺžiť na ďalšie obdobie. 

4. Ak uplynie doba nájmu ( článok 5), zanikne právo k miestu ak : 

- hrobové miesto nie je udržiavané v dobrom stave, 

- hrobové miesto narušuje estetiku prostredia 

- neprihlási sa rodina zomrelého alebo nemožno nájsť pozostalých, 

- nájomca sa práva k hrobu vzdal a vyžaduje si to spoločenský záujem obce. 

5. Po zániku práva k miestu, ak nebude možné hrob ponechať v pôvodnom stave a na pôvodnom mieste, 

obec hrob a jeho príslušenstvo odstráni. 

  

 

Článok 7 

Úprava hrobového miesta 

1. Na základe nájmu hrobového miesta má nájomca právo zriadi na prenajatom mieste hrob, uložiť doň 

telesné pozostatky mŕtveho alebo ľudské ostatky (alebo urnovú schránku), upraviť jeho povrch  a postaviť 

pomník. 

2. Právo vykopať hrob a vykonať pohrebné služby má prevádzkovateľ čl.2 ods.4 , ktorý túto činnosť 

vykonáva na základe oprávnenia so súhlasom obce. 

3. Pri vyhotovení stavby  alebo úprave hrobu musí prevádzkovateľ pohrebnej služby a nájomca hrobu 

dodržať rozmery hrobu : 

- jednohrob  pre dospelú osobu 110 x 245 cm, 

- dvojhrob pre dospelých 210 x 245 cm, 

- hrob pre dieťa do 14 rokov 90 x 200 cm,  

- hrob pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm, 

- pre urnu 100 x 100 cm. 

Uvedená plocha ohraničuje priestor obrubníka a pomníka hrobu. 

4. Hĺbka hrobu na uloženie je podľa čl. 5 ods.5. 

5. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a)dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta, 

b)užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

c)udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo 

bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady, 

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

evidencie. 

e)udržiavať poriadok na pohrebisku. 

6. Užívanie hrobového miesta nesmie narúšať okolie prenajatého hrobu. 

 
  

Článok 8 

Cenník cintorínskych služieb 

1. Za prenájom chladiarenského zariadenia v dome smútku a použitie obradnej miestnosti počas smútočného 

obradu je stanovený poplatok do päť dní 5,- eur nájom + 2,50 eur/deň za chladiace zariadenie. 

2. Cena nájomného za užívanie práva k hrobu na obdobie 10 rokov je stanovená uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 5/ 2018 vo výške : 

a)  jedno hrobové miesto ( hrob)         20,- Eur 

b) dve hrobové miesta ( dvojhrob)      40,- Eur 

c) detský hrob  ( dieťa do 10 rokov)     5,-  Eur. 
Poplatok za urnové miesto                          5,-  Eur. 
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Článok 9 

Ochranné pásmo cintorína  

1. Šírka ochranného pásma pohrebiska je 50 m od oplotenia areálu. 

2. V ochrannom pásme pohrebiska je možné povoľovať len stavby, ktoré budú plniť doplnkovú hospodársku 

funkciu k stavbám rodinných domov. Tieto nesmú svojim stavebným prevedením a prevádzkou narúšať 

hlukom, osvetlením, zápachom  a pod. priľahlý priestor pohrebiska.  

3. Zakazujú sa akékoľvek činnosti, ktoré rušia alebo inak negatívne ovplyvňujú dôstojný priebeh pohrebu 

hlukom, vibráciami, svetelnými alebo inými obdobnými efektami, najmä neprimerane hlučným správaním 

sa ( produkcia hudby, hluk motorov áut, strojov a zariadení, výkon hlučných stavebných, sezónnych 

poľnohospodárskych alebo iných prác).  

4.  Zákazy podľa ods.3 sa nevzťahujú  na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej 

údržby ciest a chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene, pri odstraňovaní následkov živelných 

pohrôm alebo havárií. Zákazy sa taktiež nevzťahujú na vykonávanie neodkladných činností smerujúcich 

k odstráneniu priamo hroziacej škody na majetku alebo zdraví v nevyhnutnom rozsahu.  

 

 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN č.21/2020 o cintorínskom poriadku je priestupkom podľa §48 zákona č. 

372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie povinnosti, priestupok v rozpore 

s Cintorínskym poriadkom môže starosta obce uložiť pokutu   do výšky 663,- eur, podľa miery zavinenia, 

pričom  pre právnickú osobu  za spáchanie deliktu až do výšky 6 638,- eur. 

1) Schválením tohto VZN obce Záriečie č.1/2020 o cintorínskom poriadku sa ruší VZN obce Záriečie č. 

2/2006 o cintorínskom poriadku schválené dňa 02.10.2006. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Záriečie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Záriečie 

pod č. 23/2020 dňa  11.03.2020 nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli 

obce. 

 

 

V Záriečí   11.03.2020 

 

 

Ing. Jozef Kollár 

                         starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      


