
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné záväzné nariadenia Obce Veľký Kýr 
č. 3/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre v zmysle § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1, § 11 
ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. 
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/199l Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva nasledovný 

 
 
 
 
 
 

P R E V Á D Z K O V Ý    P O R I A D O K   P O H R E B Í S K 
 

N A   Ú Z E M Í   O B C E   V E Ľ K Ý   K Ý R . 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 

1. V katastrálnom území Veľký Kýr Obce Veľký Kýr sú zriadené dve pohrebiská: 
a) pohrebisko č. 1 je zriadené na pozemku vo vlastníctve Obce Veľký Kýr (LV č. 1) 
na parc. č. 1160/1, kde sa nachádza dom smútku (budova so súp. č. 1164) s 
chladiarenským zariadením, 
b) pohrebisko č. 2 je zriadené na pozemkoch vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, 
Farnosť Veľký Kýr (LV č. 1232) na parc. č. 530 a 531, kde sa nachádza kaplnka 
(budova so súp. č. 1283), ktorá je vybavená chladiarenským zariadením. Toto 
pohrebisko so všetkým príslušenstvom prenajíma Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť 
Veľký Kýr Obci Veľký Kýr (Nájomná zmluva zo dňa 2. 5. 2007). 

2. Pohrebiská prevádzkuje a spravuje Obec Veľký Kýr. Na základe Osvedčenia 
o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (č. potvr. o akredit.: 0581/1724/2006/45/ 
4, č. prot.: 4013/2007/SNV) a Osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 22 
ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) (č. j.: 200/011657) odborne spôsobilou 
osobou na vykonávanie živnosti „Prevádzkovanie pohrebiska“ je pani Edita 
Szárazová, zamestnankyňa Obce Veľký Kýr. 

3. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 
a) práce ktoré vykonáva obec: 

- správu a údržbu pohrebiska, 
- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska; 

b) práce, ktoré vykonáva pohrebná služba: 
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
- pochovávanie, 
- vykonávanie exhumácie. 

 



Čl. 2 
Základné ustanovenia 

 
Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje: 

a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 
b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné 
na zabezpečenie prevádzky pohrebiska, 
c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 
d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na 
pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania 
zariadení pohrebiska a obradnej siene, 
e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, 
f) spôsob ukladania ľudských ostatkov a plán miest na pochovávanie, 
g) dĺžku tlecej doby, 
h) spôsob nakladania s odpadmi, 
i) cenník služieb. 

 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 
1. Prevádzkovateľ na pohrebisku zabezpečuje nasledujúce služby: 

a) prepožičanie priestoru domu smútku vrátane s potrebným jeho príslušenstvom, 
b) správu a údržbu pohrebiska, 
c) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku a vedie príslušnú evidenciu 
pohrebiska. 

2. Pohrebná služba s oprávnením v zmysle zákona o pohrebníctve zabezpečuje: 
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
b) pochovávanie, 
c) vykonávanie exhumácie, 
d) budovanie základov hrobov a výstavba náhrobných pomníkov. 

3. Budovanie základov hrobov, výstavbu náhrobných pomníkov a s tým spojené 
stavebné práce vykonávajú fyzické osoby, resp. právnické osoby na základe živnosti 
v súčinnosti s prevádzkovateľom pohrebiska a jeho písomným povolením. 

 
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich 

činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska 
 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 
a) prevziať ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v 
§ 8 ods. 1 a 2 zákona o pohrebníctve, 
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska, 
c) viesť predpísanú evidenciu pohrebiska, 
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom 
uzatváraní rakvy pred pochovaním, 
e) zdržať sa necitlivého správania v styku s pozostalými a pri smútočných obradoch 
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 
f) písomne informovať nájomcu o: 

- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa adresa, súčasne 
túto informáciu zverejniť na úradnej tabuli na pohrebisku, 



g) ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, 
tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe 
takéhoto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a je viazané na akt 
pohrebu. 

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, nesmie byť vypovedaná skôr 
ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je 
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť 
prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta 
okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie 
pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je 
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, 
udržiavať čistou a poriadok v bezprostrednom okolí hrobového miesta a oznamovať 
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie predpísanej 
evidencie hrobových miest. 

6. Nájomca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska mienenú výstavbu 
náhrobného pomníka a s tým spojené stavebné práce.  

 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
1. Pohrebisko – cintorín je pietnym a sakrálnym miestom. 
2. Nájomcovia prepožičaných hrobových miest, návštevníci, fyzické i právnické osoby 

poskytujúce pohrebné a iné služby, ako aj všetci ostatní, ktorí vstupujú na pohrebisko, 
s ohľadom na zachovanie úcty k pamiatke zosnulých musia správať dôstojne a pietne, 
udržiavať poriadok a čistotu, preto: 
a) v dňoch pohrebov na pohrebiskách v čase 2 h pred začiatkom a 1 h po 
predpokladaným ukončením pohrebu je zakázané vykonávať výstavbu alebo úpravu 
náhrobných pomníkov a s tým spojené stavebné práce, 
b) v týždňoch pred sviatkami: Veľká noc, Hody, Sviatok všetkých svätých a Vianoce 
je zakázané vykonávať výstavbu náhrobných pomníkov a s tým spojené stavebné 
práce. 

 
Čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti 

 
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné: 

a) od 16. apríla do 15.októbra denne od 7:00 h do 21:00 h, 
b) od 16. októbra do 15. apríla denne od 8:00 h do 20:00 h. 

 
 
 
 
 



Spôsob ukladania ľudských pozostatkov 
a plán miest na pochovávanie 

 
1. Novozriadený hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) dno hrobovej jamy musí ležať najmenej 0,50 m nad hladinou podzemnej vody, 
b) hĺbka hrobovej jamy pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť 
najmenej 1,60 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,20 m, 
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobovej jamy zasypaná 
skyprenou zeminou v hrúbke najmenej 1,20 m, 
d) bočné vzdialenosti medzi hrobovými jamami musia byť najmenej 0,30 m. 

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá 
musí trvať najmenej 10 rokov. 

3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské ostatky, 
ak ich je možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov 
a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

4. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: 
a) orgánov činných v trestnom konaní, 
b) obstarávateľa pohrebu alebo 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu 
bola obec. 

5. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 
a) posudok  úradu  (Úrad  verejného  zdravotníctva,  resp. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Nových Zámkoch), 
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky 

uložené. 
6. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. 
7. Plán miest na pochovávanie:  viď. Prílohu č. 1 
 
 

Dĺžka tlecej doby 
 

Pre miestne pohrebiská sa stanovuje dĺžka tlecej doby na 10 rokov. 
 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 

1. Prevádzkovateľ pohrebísk v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení 
zabezpečí na pohrebisku rozmiestnenie nádob na triedenie a ukladanie odpadu, ktorý 
vzniká na pohrebiskách. V potrebných intervaloch zabezpečí jeho bezpečnú 
likvidáciu. 

2. Návštevníci sú povinní vzniknutý odpad na pohrebiskách ukladať do pripravených a 
označených nádob. Na iné miesta je ukladanie odpadu zakázané. 

3. Drobný stavebný odpad, staré časti hrobov musí každý producent odviesť z pohrebiska 
na skládku komunálneho odpadu alebo na vhodné vopred určené miesto na vlastné 
náklady. 

 
Cenníky služieb 

 
1. Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom miestnych pohrebísk určuje a 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo:  viď. prílohu č. 2 



2. Cenník služieb poskytovaných pohrebnou službou oprávnenou na poskytovanie týchto 
služieb podľa zákona o živnostenskom podnikaní určuje pohrebná služba. 

                                                     
Čl. 3 

Kontrola a sankcie 
 

Dozor nad dodržiavaním Prevádzkového poriadku pohrebísk v Obci Veľký Kýr 
vykonáva v súlade s § 29 zákona o pohrebníctve Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
v Nových Zámkoch, okrem toho orgány obce. 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo 
Veľkom Kýre, dňa 7. septembra 2007, uznesením číslo 48/2007-OZ 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na 
úradnej tabuli a schválením Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových 
Zámkoch. 

 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 10. 9. 2007 
 
                                                                                              Mgr. Ladislav Kottlík 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 10. 9. 2007 
 
 
Zvesené: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

C e n n í k   s l u ž i e b 
poskytovaných na pohrebisku v Obci Veľký Kýr 

 
 

1. režijné poplatky za užívanie obradnej siene domu smútku a kaplnky 500,- Sk 
2. za použitie chladiaceho zariadenia v DS a kaplnke za prvé dva dni 200,- Sk 

- za 3. a každý ďalší začatý deň        80,- Sk 
3.  zapožičanie rámu na betónovanie základov hrobu      50,- Sk 
4. prenájom hrobových miest na prvých 10 rokov: 

- jednohrob    100,- Sk 
- dvojhrob    200,- Sk 
- trojhrob    300,- Sk 
- štvorhrob    400,- Sk 

5. prenájom hrobových miest na ďalších 10 rokov: 
- jednohrob    200,- Sk 
- dvojhrob    400,- Sk 
- trojhrob    600,- Sk 
- štvorhrob    800,- Sk 

6. Jednodňový poplatok za vstup na pohrebisko pre pohrebné služby  
alebo zhotoviteľov hrobového príslušenstva     200,- Sk 

7. Celoročný poplatok za vstup na pohrebisko pre pohrebné služby  
alebo zhotoviteľov hrobového príslušenstva               2.000,- Sk 
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