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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2001 
o cintorínskom poriadku 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Komárna podľa §4 ods.3, písm. g) a §6 ods.1 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Úcta k pamiatke zosnulých, spoločenské postavenie a poslanie pohrebísk a dodržiavanie 

zdravotných predpisov v zdravotno-technických zariadeniach určených k pietnemu 
pochovávaniu zosnulých, alebo ukladania ich spopolnených pozostatkov prikazujú, aby 
pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým 
vzťahom, ale aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné a iné platné predpisy. 

2. Cintorínsky poriadok sa vzťahuje na všetky pohrebiská vo vlastníctve mesta Komárna – 
v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Hadovce a Čerhát. 

3. Súčasťou tohoto nariadenia sú prílohy, ktoré budú dopracované a slúžia pre vnútornú 
potrebu správy, údržby a budovania cintorína. 

4. Na všetkých cintorínoch a pohrebiskách na území mesta je povinnosť pochovať zosnulých 
bez ohľadu na to či sa jedná o obrad občiansky, cirkevný alebo iný, za rovnocenných 
podmienok a bez ohľadu na náboženské vierovyznanie. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na 
majiteľa ako i správcu cintorínov a pohrebísk.  

 
Článok 2 

Správa, údržba, ochrana cintorína 
§ 2 

Správa cintorína 
 
1. Správu cintorína vykonáva Mestský úrad Komárno prostredníctvom poverenej právnickej 

alebo fyzickej osoby (ďalej správcu cintorína) v mestských častiach Nová Stráž, Kava, 
Hadovce a Čerhát, ktorý realizuje požiadavky obyvateľstva a svojou činnos ťou 
zabezpečuje požadovanú úrove ň pohrebných služieb. 

2. Správca cintorína technicky zabezpečuje pochovávanie, vedie evidenciu o prideľovaní 
hrobových miest, stará sa o vzhľad cintorína, vykonáva dozor na cintoríne a zabezpečuje 
jeho stráženie. Ďalej udržiava zariadenie domu smútku, čistí chodníky, zabezpečuje 
možnosť odkladania odpadov do esteticky vyhovujúcich nádob, ich sústavný vývoz a odvoz 
a zásobovanie vodou. 

3. Správca cintorína rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje miesta pre 
hrob, hrobku a urnu, zároveň dáva súhlas (za stanovenia podmienok) na stavebné práce na 
cintoríne. 

4. Správca cintorína sa stará o sústavnú údržbu zelene v cintoríne, na miestach ktoré nie sú 
prepožičané postupným budovaním vyhradí miesta (zelené pásy oddeľujúce jednotlivé 
sektory) na výsadbu zelene podľa moderných technických a estetických zásad. 

5. Správca cintorína sa ďalej stará o chránené hroby a o hroby a pomníky významných 
osobností a chránené hroby aj po vypršaní práva na prepožičané miesto. 

 
§ 3 

Pochovávacie obvody 
 
1. Uloženie tela mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na cintoríne, v územnom obvode 

ktorého osoba zomrela, pred úmrtím žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo 
vyložené z dopravného prostriedku. 

2. Telo mŕtveho pochovať alebo uložiť urnu na inom cintoríne môže povoliť Obecný úrad, do 
obvodu ktorého tento cintorín patrí. 
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§ 4 
Tlecia doba 

 
Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá so zreteľom na zloženie pôdy 

nesmie byť kratšia ako 10 rokov. 
 

§ 5 
Spôsob ukladania tela m ŕtveho do hrobu 

 
1. Telo mŕtveho sa spravidla ukladá len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný 

záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. 
2. Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom každého toho, komu bolo miesto na 

hrob prepožičané povoliť aby do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie telá mŕtvych 
(príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby), a to po uplynutí tlecej doby bezplatne. Pred 
uplynutím tlecej doby možno tak urobiť len so súhlasom štátneho okresného hygienika. 

 
§ 6 

Pochovávanie 
 
1. Telo mŕtveho musí byť pochované spravidla do 96 hodín od jeho úmrtia, nie však pred 

uplynutím 48 hodín. Dočasne sa telo ukladá v dome smútku alebo v zariadení pre uloženie 
tela mŕtvych v krematóriu. Jeho premiestnenie do týchto zariadení treba uskutočniť do 8 
hodín po prehliadke mŕtveho. Do 8 hodín sa neráta čas medzi 22.00 a 06.00 hodinou. 

2. Odvoz rakvy s telom mŕtveho do domu smútku zo spádovej oblasti mesta Komárno 
zabezpečuje organizátor pohrebu (príbuzní príp. iné osoby resp. obec). Kľúč od domu 
smútku sa nachádza u osoby poverenej otváraním tohoto objektu. 

3. Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho musí mať 200 cm pre 
pochovávanie. Rozmery hrobového miesta na uloženie tela mŕtveho sú: 

 
  dĺžka:  šírka:  
A - jednohrob  240 cm  110 cm 
B - dvojhrob  240 cm  210 cm 
C - trojhrob  240 cm  310 cm 
D - urna  50 cm  50 cm 

 
4. Umiestnenie pohrebných miest a hrobiek obsahuje pasport cintorína. 
5. Telo mŕtveho sa uloží do zeme alebo spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje 

iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas štátny okresný hygienik. 
6. Telo mŕtveho sa ukladá do zeme na cintoríne. Uloženie mimo cintorína môže povoliť 

Mestský úrad v Komárne len z dôvodov nutných osobitného zreteľa so súhlasom štátneho 
okresného hygienika. Spopolnené ostatky sa ukladajú na cintoríne do urnových miest.  

7. Výnimočne možno uložiť urnu s popolom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom 
správcu cintorína. 

8. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si zosnulý určil, treba podľa 
možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak zosnulý neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb 
obstaráva. Tieto ustanovenia neplatia, ak dôležitý všeobecný záujem vyžaduje iný druh 
pohrebu. 

 
§ 7 

Spopol ňovanie tela m ŕtveho 
 
1. Spopolňovanie tela mŕtveho možno vykonať len s povolením Obecného úradu v obvode 

ktorého osoba zomrela, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného 
prostriedku. Povolenie sa udelí, ak je totožnosť mŕtveho nepochybná a ak je potvrdenie 
prehliadkového lekára, alebo doklad o vykonanej pitve, že nie je podozrenie z trestného 
činu. Ak je podozrenie z trestného činu, možno povoliť po súdnej pitve spopolňovanie len so 
súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa. 
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2. Proti rozhodnutiu príslušného Obecného úradu, ktorý odoprel udeliť povolenie na 
spopolňovanie, sa možno odvolať do troch dní od doručenia rozhodnutia. Proti 
predbežnému opatreniu príslušného Obecného úradu, ako naložiť s telom mŕtveho do 
rozhodnutia a odvolania, niet opravného prostriedku. 

3. Spopolňovanie tela mŕtveho sa môže vykonávať len v krematóriu. 
 

§ 8 
Uloženie popola tela m ŕtveho 

 
1. Prijať popol z tela mŕtveho na uloženie je povinný správca každého urnového pohrebiska. 

Správca cintorína má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je urnové 
pohrebisko, alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému príslušníkovi 
rodiny. 

2. Popol sa ukladá na pohrebisku podľa želania zosnulého alebo obstarávateľa pohrebu v 
urne, voľným zmiešaním so zemou, rozptylom alebo vsypom. 

3. O vykonanom voľnom zmiešaní so zemou, rozptyle alebo vsype vedie správca cintorína 
evidenciu v osobitnej knihe v ktorej sa uvádza meno a priezvisko zosnulého, jeho posledné 
bydlisko, deň narodenia, úmrtia, deň a miesto spopolnenia a spôsob uloženia popola. 

4. Obecný úrad príslušný podľa miesta pohrebiska, kde sa má popol uložiť, môže z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa povoliť, aby sa podľa priania zosnulého alebo obstarávateľa 
pohrebu uložil popol na miesto, ktoré si oni zvolili. O uložení popola mimo cintorína vedie 
príslušný Obecný úrad osobitnú evidenciu. 

  
§ 9 

Exhumácia tela m ŕtveho alebo ostatkov 
 
1. Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo mŕtveho (ostatky) vyňať zo zeme (exhumovať) z 

úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumácia sa vykoná len za prítomnosti 
zástupcov správy pohrebiska, ak osobitný predpis nestanovuje inak. 

2. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne z osobitne závažných 
dôvodov so súhlasom štátneho obvodného lekára, a to len vtedy, ak je tiež preukázané, že 
sa na tom dohodli osoby blízke zosnulému. Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ 
exhumácie. 

 
§ 10 

Prepoži čanie miesta na hrob 
 
1. Správca cintorína je povinný prepožičať miesto na hrob alebo hrobku minimálne na tleciu 

dobu a miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia. Miesto pre hrobku sa prepožičiava 
spravidla na dobu 20 rokov a stavba musí byť ukončená do jedného roka, ináč nárok na 
miesto zaniká. Prepožičaním vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo 
prvýkrát prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke (§116 Občianskeho zákonníka). Ak 
to rozmery na cintoríne umožňujú, správca cintorína je povinný prepožičať miesto na hrob 
ešte na ďalšiu dobu, v opačnom prípade musí o tom včas uvedomiť toho, komu doteraz bolo 
miesto prepožičané. 

2. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob prepožičané, naloží sa s ostatkami, urnami a 
náhrobkami obdobne ako pri zrušení pohrebiska. 

3. Správca cintorína podľa situačného plánu pasportu cintorína vedie evidenciu voľných miest 
a možnosti pre ďalšie pochovávanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na 
prepožičané miesto a nebolo obnovené. 

4. Nárok na prepožičanie určitého miesta na cintoríne nie je určený. Správca cintorína je však 
povinný v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb obstaráva. O 
prepožičaní miesta sa vyhotoví písomná dohoda medzi správcom cintorína a 
objednávateľom. Na základe tejto dohody v medziach určených týmto poriadkom má 
objednávateľ právo: 
-  zriadiť na prepožičanom mieste hrob alebo hrobku, 
-  vložiť do hrobu telo mŕtveho, alebo jeho spopolnené ostatky, 
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- spraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu, nie však 
výsadbu stromov). 

Právo na miesto môže preniesť len správca cintorína, to na písomný návrh oprávneného a 
v prípade jeho smrti na návrh dediča oprávnenej osoby. Dohoda oprávneného o prevode 
práva na miesto s treťou osobou nie sú pre správcu cintorína záväzné.  
Právo na miesto sa preukazuje: 
- v starších prípadoch evidenciou správcu cintorína a dokladom o zaplatení poplatku za 

prepožičanie miesta alebo iným hodnoverným dokladom, 
- v nových prípadoch písomnou dohodou a potvrdením o zaplatení poplatku podľa 

cenníka v čase pohrebu. 
 Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na uloženie tela mŕtveho pre ďalšiu 
osobu. 

5. Poplatky za zriadenie pohrebného miesta alebo hrobky sú stanovené podľa cenníka 
poskytovaných služieb a sú každoročne aktualizované a vyvesené na mieste poskytovania 
týchto služieb. 

 
§ 11 

Starostlivos ť o prepoži čané miesto 
 
1. Oprávnená osoba je povinná udržiavať prepožičané miesto na cintoríne v riadnom stave. 
2. Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve oprávnenú 

osobu aby ich v primeranej lehote odstránila. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa jej 
adresa, alebo je nebezpečie z omeškania, urobí správca cintorína potrebné opatrenie na 
náklady oprávnenej osoby. 

3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kvety, vence, iné netrvanlivé ozdoby má právo správca 
cintorína z jednotlivých hrobov odstrániť. 

4. Oprávnená osoba sa môže so správcom cintorína dohodnúť o udržiavaní prepožičaného 
miesta za úplatu (pravidelná úprava, polievanie, výsadba kvetov a iné). 

 
§ 12 

Poplatok za prepoži čané miesto 
 
1. Za prepožičané miesto na 10 rokov sa uhrádza jednorázový poplatok správcovi cintorína 

nasledovne: 
 

A jednohrob   150,- Sk 
B dvojhrob    300,- Sk 
C trojhrob    450,- Sk 
D urna    150,- Sk 

 
2. Poplatok za prepožičanie miesta na cintoríne po 10 rokoch na ďalšie 10 ročné obdobie je 

nasledovné: 
 

A jednohrob   300,- Sk 
B dvojhrob    600,- Sk 
C trojhrob    900,- Sk 
D urna    300,- Sk 

 
§ 13 

Stavby na pohrebisku 
 
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, 

náhrobku, urnového miesta, hrobky, rámu) je potrebný predchádzajúci súhlas správcu 
cintorína. Tým však nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento osobitným 
predpisom potrebný. 

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť inštrukciami správcu 
cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. 
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3. Stavebné práce sa môžu uskutočňovať len v pracovných dňoch od 7.00 do 16.30 hodiny. 
Mimo uvedenej doby je výnimočne možné vykonávať stavebné práce, ale len za prítomnosti 
správcu cintorína. 

4. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál. 

5. Nie je prípustné bez súhlasu správcu cintorína odpredávať alebo odstraňovať vybudované 
stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, 
ničiť a odcudzovať hrobovú výzdobu, kvety a iné. 

 
§ 14 

Zánik práva na prepoži čané miesto zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku. 
 
1. Po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína povinný prepožičať miesto (§10) zaniká 

právo na miesto ak:  
 

a) nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty, 
b) cintorín, alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené, uzatvorené, 
c) prepožičané miesto alebo hrobka nie sú udržiavané v dobrom stave. 

 
Správca cintorína je povinný najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávnenú 
osobu na tieto skutočnosti a pokiaľ ide o ustanovenie pod písmenom a.) a c.), aj na to, že 
oprávnená osoba poplatok nezaplatila, alebo neurobila nápravu starostlivosti o prepožičané 
miesto. Ak nie je známa adresa oprávnenej osoby, upozorní ho správca cintorína na tieto 
skutočnosti verejnou vyhláškou. 
 

2. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správca cintorína vyzve oprávnenú osobu 
písomne, alebo ak jeho adresa nie je známa verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov 
odstránil náhrobky, rámy a iné. Ak oprávnená osoba v určenej lehote výzve nevyhovie, 
správca cintorína odstráni náhrobky, rámy a iné, uskladní ich na náklady oprávnenej osoby. 
Po uplynutí jedného roka od zániku práva, naloží správca cintorína s takýmito predmetmi 
ako s vecami opustenými. Obdobne pokračuje aj pokiaľ ide o hrobky.  

3. Hroby, hrobky a urny o ktorých rozhodol Okresný úrad, Ústav pamiatkovej starostlivosti MsÚ 
v Komárne, že majú kultúrnu hodnotu alebo historický význam (hrobky významných osôb, 
umelecké diela a iné), nesmú byť s výnimkou zrušenia cintorína odstránené ani po uplynutí 
doby, na ktorú bolo miesto prepožičané. V prípade zániku cintorína sa s nimi naloží podľa 
§16 bod 5. 

4. Pozostatky a urny po zániku práva na prepožičané miesto sa ponechajú na pôvodnom 
mieste, uložia sa do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa popol z tela mŕtveho 
zmieša so zemou. 

 
§ 15 

Vstup na cintorín 
 

1. Cintorín je verejnosti prístupný od 16.4. do 15.10.denne od 08.00 hod. do 20.00 hod., v 
období od 16.10. do 15.4. denne od 08.00 do 18.00 hod. Správca cintorína môže v 
osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti. 

2. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých osôb. 
3. Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného 

upozornenia ho opustiť. 
4. Kľúč od domu smútku sa nachádza u osoby poverenej správcovstvom cintorína. 
 

§ 16 
Stráženie cintorína 

 
1. Správca cintorína je povinný zabezpečiť neustále stráženie cintorínov a k tomu podľa 

potreby zabezpečiť aj obytné objekty v cintoríne. 
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2. Správca cintorína je povinný zabezpečiť uzatváranie vstupných brán po ukončení 
návštevných hodín a kontrolovať dodržanie tejto povinnosti. Ostatné vstupné brány, ktoré 
slúžia pre manipuláciu nákladnej dopravy k zabezpečeniu plynulej prevádzky cintorína, je 
správca povinný okamžite po ukončení prác ( ktoré prevádzali vlastní alebo cudzí 
pracovníci) uzatvoriť. Uvedené vstupné objekty majú byť uzamknuté i v čase návštevnosti.  

 
§ 17 

Zrušenie cintorína 
 
1. Správca cintorína zverejní rozhodnutie o zrušení cintorína najmenej jeden rok pred dňom, 

ktorým sa pohrebisko zrušuje. Pritom upozorní užívateľov miest, ako sa naloží s ostatkami a 
príslušenstvom hrobu v prípade že sa o ne sami v lehote 6 týždňov odo dňa zrušenia 
pohrebiska nepostarajú. 

2. Ak cintorín alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému záujmu, 
Mestský úrad v Komárne zakáže pochovávanie na ňom, alebo cintorín zruší. 

3. Po zrušení cintorína sa ostatky a urny uložené v zemi ponechávajú na mieste a urny uložené 
v kolumbáriách alebo v náhrobkoch sa vyberú a popol sa na vyhradenom mieste zmieša so 
zemou, ak oprávnená osoba prepožičaného miesta neumiestni v určenej lehote ostatky na 
inom cintoríne. 

4. Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré oprávnená osoba neodstráni v určenej lehote, 
odstráni na jej náklady organizácia, v záujme ktorej sa cintorín zrušuje. 

5. Hroby, hrobky a urny ktoré majú kultúrnu hodnotu treba spolu s ostatkami a príslušenstvom 
preniesť na nové vyhradené miesto resp. upomienkového parku na to určeného Náklady 
spojené s prevozom hradí organizácia v záujme ktorej bolo pohrebisko zrušené. 

6. Cintorín možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby od uloženia posledného zosnulého. Na 
účely, pri ktorých je potrebné terén prehĺbiť, možno zrušený cintorín použiť až po uplynutí 
200 rokov od posledného pohrebu, ak sa príde na ostatky, uložia sa do zeme na 
vyhradenom mieste alebo sa spopolnia. Ak mestský úrad Komárno neurčí inak, je možné na 
cintorín kde je zákaz pochovania tiel mŕtvych, ukladať urny s popolom. 

7. Ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iný cintorín, môže sa zrušiť cintorín aj 
pred uplynutím tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Ak tlecia doba neuplynula, treba 
spolu s ostatkami previesť aj príslušenstvo hrobu (náhrobky, obrubníky a iné). Náklady 
spojené s predčasným zrušením cintorína znáša organizácia, v záujme ktorej bolo 
pohrebisko zrušené. 

 
§ 18 

Kontrola a dodržiavanie všeobecne záväzného nariade nia 
 
1. Každá fyzická a právnická osoba je povinná na území mesta zachovať ustanovenia 

všeobecne záväzného nariadenia mesta a oznámiť porušenie jej ustanovení. 
2. Kontrolu dodržiavania ustanovení všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány 

hygienickej služby, Kultúrna komisia MZ, oddelenie kultúrneho rozvoja, Komisia verejného 
poriadku MZ a oddelenie životného prostredia MsÚ, ako aj mestská polícia, ďalšie fyzické a 
právnické osoby. 

3. Porušenie a nedodržanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou, je 
priestupkom podľa osobitných predpisov.1 

4. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohoto všeobecne záväzného nariadenia právnickými 
osobami je iným správnym deliktom. 

5. Za porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia môže právnickej osobe primátor 
mesta uložiť podľa osobitných predpisov pokuty do výšky 100 000,- Sk. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 §2 a 4 zákona č. 309/1992 Zb. 
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§ 19 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta č.3/1993 o cintorínskom poriadku – 

(doplnené VZN č.9/1996) 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.07.2001. 
 
 
 
 
 

Ing. Štefan Pásztor 
    primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam chránených hrobov, náhrobníkov a objektov v cintorínoch mesta Komárna 
1. Cintorín reformovanej cirkvi 
 
Parcela Hroby, náhrobníky, objekty 
A  
1.  Dom smútku (márnica, obradná sieň), postavený r. 1933 podľa projektov Ing. Istvána 
Csíziho, zrenovovaný r.1992 
2.  Hrob bývalého mešťanostu Komárna Ferenca Szijja a jeho rodičov 
3.  Hrob rodiny Salamona s náhrobníkom z čierne ho mramoru, na ktorom je umiestnená 
fotografia vlajkonoša Antala Salamona a jeho druhov so zástavou s portrétom L. Kossutha 
4.  Hrob významného umeleckého zámočníka Andrása Töröka (1872-1932) 
5.  Hrob husárskeho kapitána Héderváry Dely Zsigmonda 
B  
1.  Veľký obelisk s červeného vápenca (ťažko prístupný, očistiť okolie) 
C1  
1.  Hrob Zsigmonda Fülöpa (1878 -1940) starostu mesta Komárna, historika, riaditeľa 
miestnej banky 
2.  Hrob Sándora Vargu (1879 - 1924), kňaza, hlavného sekretára cirkevnej župy, vedúcej 
osobnosti Národnej rady v Komárne r.1918 
C2  
1.  Hroby rodiny Konkolyho (ohradené), ktorej členovia zohrali významnú úlohu v 
spoločenskom a politickom života mesta v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia 
2.  Hrob Józsefa Czillinga st. (1866 - 1935), majstra rybára, na náhrobníku so symbolom 
remesla 
3.  Obelisk, postavený nad spoločným hrobom maďarských vojakov,ktorí zomreli v miestnej 
vojenskej nemocnici v rokoch 2. svetovej vojny 
D  
1.  Hrob Jánosa Kossára s rodinným erbom 
2.  Hrob Ilony Alsóborsai Csonka (1835 - 1895), manželky významného etnografa a vedca 
Jánosa Erdélyiho 
E  
1.  Hrob Zsigmonda Gaála (1827 - 1895), hlavného lekára mesta  
2.  Hrob Istvána Németha (1851 - 1924), biskupa, profesora 
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3.  Hrob Gábora Papa (1827 - 1895), biskupa, básnika, člena hornej snemovne uhorského 
parlamentu, s hrobmi členov jeho rodiny (ohradené) 
4.  Hrob Zoltána Galambosa (1894 -1973) významného komárňanského kňaza 
5.  Hrob Jánosa Tubu (1855 - 1921), významnej osobnosti spoločenského a politického 
života mesta, poslanca Komárna v uhorskom parlamente, riaditeľa miestnej banky. Náhrobník 
vytvoril bratislavský akad. sochár Alajos Rigele. 
F  
1.  Hrob Sándora Szücsa (1819 - 1937), významné ho komárňanského pedagóga 
2.  Hroby rodiny Thaly (ohradené) 
3.  Hrob Bélu Ruttkayho 
4.  Hrob učiteľa Károlya Lakatosa a jeho dvoch synov, ktorí padli v I. svetovej vojne 
5.  Hrob Andrása Molnára s rodinným erbom z r. 1832 
6.  Hrob Jaroslava Šuleka, slovenského národného buditeľa (8.9.1822 - 17.6.1849), ktorý 
zomrel v komárňanskom väzení. Náhrobník dala postaviť Matica slovenská r. 1972. 
7.  Hrob Istvána Vargu a jeho manželky z r. 1872 na náhrobníku so zaujímavým nápisom 
G  
1.  Hrob Józsefa Baranyayho (1876 - 1952), publicistu, historika, knihovníka 
2.  Hrob Józsefa Pogrányiho (1843 - 1922), predsedu komárňanskej sirotskej stolice, 
komárňanského vrchného prokurátora  
3.  Hrob Gábora Antala (1843 - 1914), biskupa, profesora, vedca, člena hornej snemovne 
uhorského parlamentu 
4.  Hrob Józsefa a Lajosa Kolmára, členov župnej súdnej tabule,z r. 1835, na náhrobníku so 
zaujímavým nápisom 
5.  Hroby členov rodiny Jókay (ohradené) 
a.) hrob otca spisovateľa M. Jókaiho, Józsefa Jókayho 
b.) hrob matky spisovateľa, Márie Pulay 
c.) hrob brata spisovateľa, Károlya Jókayho 
d.) hrob švagrinej spisovateľa, Kláry Csontosovej 
6.  Hrob dr. Barnu Basilidesa (1872 - 1935) štátneho notára, otca dvoch významných 
maďarských maliarov (Istvána a Sándora), reži séra Ábrisa Basilidesa a herca Zoltána 
Basilidesa.  
7.  Hrob Károlya Vargu, ref. kňaza 
8.  Hrob Mihálya Nagya (1788 - 1878), kráľovského radcu, biskupa, a jeho manželky. Na 
náhrobníku epitaf vo forme básne. 
9.  Hrob Dénesa Foghtüyho, právnika, významnej osobnosti spoločenského života 
Komárna. 
10. Hrob Lajosa Szabóa, člena župnej súdnej tabule, so zaujímavým nápisom. 
 
2.  Evanjelický cintorín 
B  
1.  Hrob Jánosa Farkasa (1745 - 1812), seniora župy reformovej cirkvi. 
2.  Hrob Józsefa Péczelyho (1750 - 1792), kňaza, ktorý dal postaviť kalvínsky kostol v 
Komárne, literáta, zakladateľa vedecko-populárneho časopisu Mindenes Gyüjtemény a 
Komárňanskej vedeckej spoločnosti. 
3.  Hrob Sámuela Mindszenthyho (1751 - 1806), ref. kňeza, vydávateľa lexikonu, redaktora 
časopisu Mindenes Gyüjtemény. 
D  
1.  Hrob Zsigmonda Beöthyho (1819 - 1896), významného právnika. 
2.  Hrob Gábora Orbána (1793 - 1866), riaditeľa komárňanskej školy kreslenia. 
3.  Hrobka rodiny Csetke, zdobená rodinným erbom a sfingami  
4.  Náhrobník Andrása Decsiho (1803 - 1856), zaujímavý svojim tvarom 
5.  Hrob Lajosa Czikeho (1860) a jeho manželky Julianny (1873) 
6.  Hrob Gábora Molnára (1804 - 1874), evanjelického kňaza 
7.  Evanjelická márnica a byt dozorcu cintorína (potrebná renovácia) 
E  
1.  Hrobka rodiny Ásvay Jókay (kaplnka je potrebné renovovať zastrešenie) 
2.  Hrobka Szidónie Wiederspan-Zwick (výtvarne cenná) 
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3.  Kríž prenesený z evanjelického kostola r. 1906 Pri parcele 
E  
1. Spoločný hrob srbských vojakov, ktorých pozostatky sem preniesli z likvidovaného 
pravoslávneho cintorína r. 1974. (Je potrebné označiť hrob primeraným náhrobníkom). 
F  
1.  Hrob Sándora a Daniela Csepyho, významných predstaviteľov hospodárskeho a 
spoločenského života Komárna v 19. storočí 
2.  Náhrobníky Kláry Domonkosovej a Mihálya Sárközyho vo forme obeliskov v slohu 
empire  
 
3. Katolícky cintorín 
A  
1.  Hrob Gyulu Alapyho (1872 - 1936), hlavného župného archivára, riaditeľa múzea, 
historika, politika, a jeho rodiny 
2.  Hrob Ferenca Néveryho (1820 - 1880), majiteľa komárňanskej Reduty 
3.  Hrob rodiny Térfy (významná obchodnícka rodina) 
4.  Hrob Angela Belloniho (1820 - 1895) významného komárňanského obchodníka 
5.  Hrob Györgya Fektora (1857 - 1933), známeho komárňanského cukrára 
6.  Hrob Arisztida Kovácha (1851 - 1901) známeho komárňanského lekárnika 
7.  Hrob významnej komárňanskej rodiny živnostníkov Ipovitz 
8.  Hrob rodiny Vízkelety 
9.  Náhrobník povozníka Balázsa F. s fotografiou 
10.  Pomník padlým v revolučných bojoch v rokoch 1848/49 
11.  Náhrobníky vojakov maďarského revolučného vojska pri vyššie spomenutom pomníku: 
 a./ Barabás Hetényi (1830 - 1849), honvéd 
 b./ László Lévay (1815 - 1887), kapitán 
 c./ Károly Mike (1814 - 1872), veliteľ delostreleckej batérie 
 d./ József Obell (1798 - 1870), major 
12.  Hrob László Aranyossyho, významného komárňanského právnika 
13.  Hrob Ferdinanda Wittmanna (1849 - 1920), jedného z prvých významných 
profesionálnych fotografov v Komárne 
14.  Hrob Antala Zavatského, profesora benediktínského gymnázia 
15.  Hrob Ferenca Kopeczkého, profesora hudby 
 B1 
1.  Spoločný kríž cintorína, postavený roku 1785 (potrebná renovácia) 
2.  Hrob Ármina Keppa (1844 - 1897) známeho komárňanského hostinského 
3.  Hrob Istvána Sárkánya so zaujímavým latinským nápisom 
4.  Hrob Józsefa Amtmana (1781 - 1852), starostu Komárna 
5.  Hrob Antala Schmidthauera (1816 - 1888) známeho lekárnika 
6.  Hrob Józsefa Mucka (1846 - 1916) zakladateľa známej pekárne v Komárne 
7.  Hrob rodiny Neubrandta, z ktorej pochádzala matka skladateľa  F. Lehára 
8.  Hrob Jánosa Szladeka (1891 - 1927), niekdajšieho vedúceho komárňanskej pošty 
9.  Hrob Istvána a Lajosa Leszenszkého (1883- 1960), zbormajstra, učiteľa hudby 
B2  
1.  Kaplnka cintorína 
2.  Hrob Jánosa Richtera (1872 - 1934), farára, senátora za Maďarskú národnú stranu 
3.  Hrob Gézu Peredyho (1864 - 1951), právnika, posledného predsedu organizácie 
Maďarskej nezávislej strany (48-as Függetlenségi Párt) v Komárne 
4.  Hrob Józsefa Munkla, majora honvédov v rokoch 1848/49 
5.  Hrob Istvána Podhradszého, veliteľa Národnej gardy v r. 1848/49 
6.  Hroby rodiny Szivanyó Jókay 
I  
1.  Budova správy cintorína 
2.  Kaplnka - hrobka Irmy Szabó (s nemeckým nápisom) 
3.  Kaplnka pri budove správy cintorína 
4.  Hrob Nándora Leisza (1827 - 1902), významného obchodníka (parcela predaná - Csóka 
Pál) 
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5.  Hrob Alajosa Stollára (1822 - 1893) 
6.  Hrob rodiny Thomschitz, niekdajších známych komárňanských hostinských 
7.  Hrob Antala Diósyho a rodiny, významných obchodníkov 
8.  Hrob s nápisom Angyal Alajosné (ohradený) 
9.  Hrob rodiny Burián (1754 - 1826), významných obchodníkov s textilom (parcela predaná 
Čičová Kamila) 
10.  Hrob Ferenca Krefta (1875 - 1913), hostinského  
11.  Hrob Imre Majera (1865 - 1936), komárňanského farára, pápežského preláta 
12.  Spoločný hrob československých legionárov, padlých v bojoch o Komárno 1.5.1919 (z r. 
1928) 
J  
1.  Hrob generála Imre Bakonyiho s obeliskom (renovovať, obnoviť nápisy) 
2.  Náhrobník (obelisk) dôstojníkov c. a k. 12. pešieho pluku (renovovať, obnoviť nápisy) 
3.  Hrob Árpáda Kalchera, kapitána a vojenského sudcu, a jeho manželky 
4.  Hrobka rodiny Maitz (v súčasnosti sa o ňu starajú členovia rodiny) 
5.  Hroby rodiny Dosztál a Beck (v súčasnosti sa o ne starajú príslušníci týchto rodín) 
K 
1.  Hrobka profesorov miestneho benediktínskeho gymnázia 
2.  Hrob rodiny Kállay s plastikou od Gyulu Berecza (v súčasnosti sa o ňu stará rodina)  
3.  Dom smútku, postavený podľa projektov architekta mesta Gézu Schleisza r. 1930 
katolíckou cirkvou  
L 
1.  Pomník, postavený katolíckou cirkevnou obcou r. 1921, 950 vojakom, ktorí zomreli v 
komárňanskej vojenskej nemocnici v rokoch I. svetovej vojny (renovovať, obnoviť nápisy) 
E  
1.  Hrob herca Dezsö Királya (1910 - 1975) (v súčasnosti sa o hrob stará rodina) 
P  
2.  Hroby rodiny Károlya Zieglera 
G - R 
1.  Hrob Gyulu Boldoghyho, predsedu Živnostenského zduženia v Komárne 
2.  Hrob rodiny Dosztála, významných živnostníkov 
3.  Hrob rodiny Schlaffera, hostinských 
4.  Rodinná hrobka Istvána Horvátha 
5.  Hrob Miklósa Steinera 
6.  Kaplnka s pietou (renovovať, pred kaplnkou zrekonštruovať dobové osvetlenie) 
7.  Hrob Lipóta Bánfyho (1855), zaujímavý svojou formou 
8.  Hrob lekárnika Károlya Nagya, zaujímavý svojou formou 
9.  Hrob Józsefa Ströckera (1789 - 1874) cirkevného zbormajstra 
10.  Hrob rodiny Lukovics 
11.  Hrob rodiny Hefler (hroby ohradené). Szilárd Hefler bol zakladateľom komárňanského 
sirotínca. 
12.  Hrob Jánosa Sárkánya, bohatého komárňanského občana so zaujímavým nápisom 
13.  Hrob rodiny Nemesszegy 
14.  Náhrobník pri hroboch rodiny Hefler, tvaru srdca 
S  
1.  Hrob Józsefa Tátrayho ( 1911 ), mešťanostu Komárna 
2.  Hroby rodiny Neubauer 
3.  Hrob Mihálya Végha ( 1889 ), zaujímavý svojim tvarom 
4.  Hrob Antala Pauntza, s náhrobníkom pekného tvaru 
5.  Hrob Jánosa Lehoczkého ( 1830 - 1872 ) honvédskeho nadporučíka 
6.  Hrob Gábora Gregoritsa ( 1830 - 1872), komárňanského archivára, nadporučíka 
delostrelcov maď. revolučnej armády r. 1848/49 
7.  Hroby rodiny Ghyczy (ohradené) 
8.  Hrob Mattiasa Fischera z r. 1771 s nemeckým nápisom 
9.  Hrob Susanne Fischerovej (1773 - 1820) s nemeckým nápisom 
10.  Hrob Auréla Boldofhyho, nadporučíka 19. pešieho pluku  
11.  Hrob Mikus Józsefné (1844 - 1889), náhrobník zaujímavého tvaru 
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12.  Hrob Antonína Urbana z r. 1933, českého vojaka 
13.  Hrob Jenö Amntmana (1873), prvého mešťanostu Komárna a členov jeho rodiny 
14.  Hrob Jánosa Csalavu z r. 1819, so zaujímavým náhrobníkom 
15.  Hrob Antala Nemesszeghyho, nadporučíka maď. revolučnej armády r. 1848/49 
H  
1.  Hrob rodičov akad. sochára Gyulu Berecza s plastikou ktorú vytvoril sochár 
2.  Hrob Viktora Schmidta (1907 - 1983), zbor majstra, skladateľa 
1.  Spoločný hrob 102 revolucionárov, padlých v bojoch o Komárno 1.5.1919 
2.  Pomník umučených fašistami, postavený r. 1948 
Hrob Mathiasa Reissingera (1811 - 1869) delostrelca rakúskej armády  
 
 
Cintorín Židovskej náboženskej obce 
1. Pinchas Leb Frieden - hlavný ortodoxný rabín 
2. hroby rodiny Milch - významní obchodníci s drevom 
3. Spitzer Béla - majiteľ tlačiarne 
4. Krausz Mor - vedúci speváckeho zboru 
5. Fried Kálmán - staviteľ Menházu 
6. Bhiringer Mor - lekár 
7. hromadný hrob 128 obetiam II. svetovej vojny 
 
 


