Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach
Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce

Mestské zastupiteľstvo Mesta Komárno podľa § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
Mesto Komárno týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce,
ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto VZN.
§2
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 23. marca 2016.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. mája 2016.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 8/2016

Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach
Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Komárno v súlade § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vykonáva správu mestských cintorínov.
2. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na nasledovné pohrebiská:
- pohrebisko v Novej Stráži,
- pohrebisko v Kave,
- pohrebiská v Hadovciach a v Čerháte.
3. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľov pohrebísk, nájomníkov
hrobových miest, poskytovateľov služieb na pohrebisku a pre návštevníkov pohrebiska.
4. Pohrebisko slúži najmä na pochovávanie občanov mesta Komárno. Na pochovanie
občanov iných obcí je potrebný súhlas prevádzkovateľa.
Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Fax:

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
00 306 525
2021035731
035 28 51 212
035 7702 703
Článok 3
Popis a dispozície pohrebísk

1. Pohrebisko v Novej Stráži sa nachádza v intraviláne mesta Komárno. V oplotenom areáli
pohrebiska sa nachádza budova, v ktorej je k dispozícii obradná sieň.
2. Pohrebisko v Kave sa nachádza v intraviláne mesta Komárno. V oplotenom areáli
pohrebiska sa nachádza budova, v ktorej je k dispozícii obradná sieň, miestnosť pre
chladiace zariadenie a sklad na náradie.
3. Pohrebiská v Hadovciach a v Čerháte sa nachádzajú v intraviláne mesta Komárno.
4. Pohrebiská slúžia výlučne na pochovanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky
na pohrebisku.
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5. Na pohrebiskách uvedených v ods. 1 a ods. 3 vykonáva Mesto Komárno výlučne
správcovstvo, Mesto Komárno nie je vlastníkom parciel, na ktorých sú pohrebiská
zriadené.

Článok 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Na pohrebisku sa poskytujú najmä nasledovné služby:
a) správa a údržba pohrebiska
b) správa a údržba chodníkov a zelene na pohrebisku,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správa budov, ak sú na pohrebisku vybudované,
e) zabezpečenie funkčného chladiaceho zariadenia na pohrebisku v Kave,
f) vymeriavanie miesta hrobov na základe mapy cintorína,
g) dodávka úžitkovej vody,
h) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
i) zabezpečenie osvetlenia, ak je na pohrebisku vybudované,
j) sprístupňovanie pohrebiska verejnosti počas otváracích hodín.
Článok 5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe písomnej zmluvy o nájme hrobového
miesta (ďalej len „zmluva o nájme“), uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebísk ako
prenajímateľom a žiadateľom - nájomcom. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu
neurčitú. Nájomné a služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme uhrádzajú
v prípade uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky
minimálne na 10 rokov, v súlade s tlecou dobou.
2. Uzatvorením zmluvy o nájme nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému
miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca
vybudoval na vlastné náklady. Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do
podnájmu.
3. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu
nájomnej zmluvy, ustanovení tohto prevádzkového poriadku, pokynov prevádzkovateľa
pohrebiska, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom a ostatnými všeobecne
záväznými predpismi, týkajúcimi sa prevádzkovania pohrebísk.
4. Po uzavretí zmluvy o nájme je nájomca povinný toto miesto označiť spôsobom na
pohrebisku obvyklým a upraviť tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.
Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy o nájme a pokynmi prevádzkovateľa
pohrebiska zriadiť na prenajatom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane
vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské
pozostatky alebo ľudské ostatky. V prípade, že ide o hrobku, musí byť jej vybudovanie,
najmä jej rozsah a forma vopred schválená prevádzkovateľom pohrebiska.
5. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (napr. základy, obruba, hrobka,
pomník, náhrobná doska, náhrobný kameň, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný
predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri realizácii stavby je nájomca
povinný sa riadiť podmienkami (rozmery, tvar stavby, použitý materiál, umelecko-
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architektonický vzhľad) stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska a je povinný dodržať
všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Nájomca
realizuje stavbu na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu ako aj
zhodnotenie odpadu podľa platnej legislatívy.
6. Vybudovanie akejkoľvek stavby vrátane základov pomníka, obruby a rámov bez
uzavretia zmluvy o nájme je zakázané.
7. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno
vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
8. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú
povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
9. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom
stave, hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych
nánosov a pomníky alebo iné príslušenstvo hrobu musia byť osadené tak, aby
neohrozovali iných návštevníkov pohrebiska alebo okolité hrobové miesta. Ukladať
demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku nájomcami hrobových miest je
zakázané.
10. Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať
s ľudskými ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na
pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.
11. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
pohrebisku, ani umiestňovať lavičky bez predchádzajúceho písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska.
12. V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku,
zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez
zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve
prevádzkovateľa pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť
príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu
hrobového miesta.
13. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich
opierať o susedné príslušenstvo hrobu.
14. Postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, za
ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
15. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak má byť uložený do hrobu, ktorého bol
nájomcom, zabezpečí prenajímateľ úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá
je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej zomrelému nájomcovi hrobového
miesta. Ak žiadna z týchto osôb nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému
hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas plynutia tlecej doby bez nájomcu.
16. Nájom hrobového miesta je možné dohodnúť aj na dobu predchádzajúcu uloženiu
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženiu urny na
pohrebisku.
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Článok 6
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ 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 veľkokapacitných kontajnerov, ich sústavný vývoz
a odvoz a zásobovanie vodou.
2. Prevádzkovateľ rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje miesta pre
hrob, hrobku a urnu.
3. Prevádzkovateľ sa stará o sústavnú údržbu zelene v cintoríne. Na miestach, ktoré nie sú
prenajaté, postupným budovaním vyhradí miesta (zelené pásy oddeľujúce jednotlivé
sektory) na výsadbu zelene.
4. Prevádzkovateľ sa stará o chránené hroby a o hroby a pomníky významných osobností.
5. Prevádzkovateľ sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Článok 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti týchto miest
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
a zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
2. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových
miest a poskytovateľov služieb na pohrebisku.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti.
4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
5. Voda na pohrebiskách je určená len na prevádzkové účely, polievanie zelene hrobových
miest a na čistenie zariadení hrobových miest.
6. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách, a to na prepravu:
a) rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku (ak je zriadený) na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do
chladiaceho zariadenia, na miesto pochovania a na dovoz vencov na pohreb,
b) materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných
kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými
vozidlami, ak nedodržiavajú poriadok alebo pokyny prevádzkovateľa pohrebiska,
vykázať.
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Článok 8
Otváracia doba pohrebísk
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti v nasledovnom čase:
a) v období od 16.04. do 15.10. denne od 800 hod. do 2000 hod.,
b) v období od 16.10. do 15.04. denne od 800 hod. do 1800 hod.
2. Deťom vo veku do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode aspoň
jednej dospelej osoby.
3. Na pohrebisku je povolené sa zdržiavať len počas určenej otváracej doby pohrebiska.
Každý návštevník je povinný v čase určenom na zatvorenie pohrebiska bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
4. Prevádzkovateľ pohrebísk je oprávnený vstup na pohrebisko alebo jeho časť, dočasne
zakázať alebo obmedziť a to z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov pohrebiska
(najmä vykonávanie terénnych úprav, snehová kalamita, poľadovica).
5. Práce pri realizácii akejkoľvek stavby alebo na úpravách existujúcich stavieb na
pohrebiskách sa môžu vykonávať v pracovné dni. Mimo pracovných dní je potrebný
predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebísk.
Článok 9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
plán hrobových miest
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné požiadavky: 1)
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 1,2 m.
2. Maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva:
a) jednohrob dospelých dĺžka 2,50m x šírka 1,20 m,
b) dvojhrob dospelých dĺžka 2,50 m x šírka 2,40 m,
c) trojhrob dĺžka 2,50 m x šírka 3,60 m,
d) detský hrob podľa rozmerov rakvy dĺžka 1,00 m x šírka 0,80 m,
e) urnové miesto 0,80 m x 0,80 m
3. Akákoľvek zmena druhu hrobového miesta je možná len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk s tým, že musia byť dodržané maximálne rozmery v súlade s ods. 2 tohto
článku prevádzkového poriadku.
4. Ukladať ľudské pozostatky a ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi
pohrebiska údaje potrebné pre vedenie evidencie hrobových miest.
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5. 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. 2)
6. Plán hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
prevádzkový poriadok pohrebísk, je spracovaný vo forme mapy a je prístupný
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Komárne, Komunálny odbor, Pevnostný rad 3,
94501 Komárno alebo na webovej stránke www.virtualnycintorin.sk
Článok 10
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na pohrebiskách je stanovená v dĺžke 10 rokov.
Článok 11
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebísk v súlade s ust. § 17 ods. 4
písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení.
Článok 12
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Spôsob nakladania s komunálnym odpadom, ktorý vznikne na pohrebisku sa riadi
s platným zákonom o odpadoch a platným VZN mesta Komárno o odpadoch.
2. Odvoz stavebného odpadu po vybudovaní príslušenstiev hrobov alebo po úprave
existujúcich stavieb na pohrebiskách zabezpečí nájomca hrobového miesta na vlastné
náklady alebo ním poverená firma na jeho náklady.
3. Prevádzkovateľ na pohrebiskách zabezpečí veľkokapacitný kontajner na odkladanie
komunálneho odpadu.

Článok 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu a služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu.
2. Pohrebná služba sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
3. Pohrebná služba alebo objednávateľ pohrebu musí oznámiť prevádzkovateľovi pohrebísk
včas termín pohrebu.
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Článok 14
Cenník
1. Za prenájom hrobového miesta a správcovstvo na pohrebisku na 10 rokov sa stanovuje
cena, ktorú nájomca je povinný jednorázovo zaplatiť prevádzkovateľovi pohrebiska
nasledovne:
A jednohrob
B dvojhrob
C trojhrob
D urna

10,00 eur
20,00 eur
30,00 eur
10,00 eur

Článok 14
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonávajú poverení
zamestnanci Mesta Komárno a príslušníci Mestskej polície v Komárne.

Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach výslovne neupravených týmto prevádzkovým poriadkom, sa tieto riadia
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov o pohrebníctve.
2. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobových miest zostávajú zachované za
rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v prípade, ak podmienky užívania hrobových
miest sú splnené.
3. Tento prevádzkový poriadok bol schválený všeobecne záväzným nariadením Mesta
Komárno č. 8/2016 a nadobúda účinnosť 01. mája 2016.

Ing. László Stubendek
primátor mesta

–––––––––––––––––––––––
1) ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení
2) ust. § 19 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení
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