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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Matejovce nad Hornádom, dňa: 07.08.2012 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Matejovce nad Hornádom,  dňa: 31.10.2012 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2013 

Obecné zastupiteľstvo obce Matejovce nad Hornádom vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,   vydáva 

pre územie obce Matejovce nad Hornádom toto všeobecné záväzne nariadenie: 

       

 

 

           Všeobecne záväzné nariadenie obce Matejovce nad Hornádom 

č. 1/2012 

o cintorínskom poriadku na území obce 

Matejovce nad Hornádom 

 
Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom dňa 24.10.2012 na základe ustanovenia § 6 

ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo pre 

katastrálne územie obce Matejovce nad Hornádom toto VZN.  
 

I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.Toto Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravuje v súlade s platnou právnou úpravou Cinto-

rínsky poriadok obce Matejovce nad Hornádom, ktorým stanovuje prevádzkový poriadok na cinto-

ríne v obci.  

2.Určuje spôsob prenájmu hrobových miest (hrobov) na cintoríne obce.  

3.Stanovuje poplatky za poskytovanie cintorínskych služieb.  
 

II. 

Cintorínsky poriadok 

 

1. Úvodné ustanovenia:  

a) Obec Matejovce nad Hornádom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydá-

va tento cintorínsky poriadok, ako záväzný právny predpis pre prevádzkovanie pohrebnej služby na 

miestnom cintoríne v záujme dodržiavania prevádzkového poriadku, úcty a piety voči zomrelým a 

návštevníkom cintorína a verejnom záujme obce.  

b) Cintorínsky poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov, účastníkov pohrebov, osoby vyko-

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

na cintorínoch.  

2. Správca cintorína:  
a) Obec je správcom cintorína a stará sa o vonkajší vzhľad a poriadok na cintoríne, údržbu verejnej 

zelene, čistotu, údržbu múrov a oplotenia, úpravu chodníkov, dodávku úžitkovej vody a odvoz 

smetia a pozostatkov kvetov z hrobov.  

b) Obec uzatvára zmluvy o prenájme hrobových miest (hrobov) s obstarávateľmi pohrebu alebo 

blízkymi príbuznými zomrelého.  

c) Obec vedie evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:  

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

- dátum uloženia telesných pozostatkov,  

- meno, priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo nájomcu hrobu (fyzickej alebo právnickej osoby).  
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d) Obec uzatvára podmienky pre zabezpečovanie pohrebných služieb pre prevádzkovateľa pohreb-

nej služby, ktorý ma oprávnenie a osvedčenie na vykonávanie koncesovanej živnosti č.314, podľa 

§ 27 ods.2 zákona č.131/2010 Z. z..   

3. Prevádzkový poriadok cintorína:  

a) Cintorín je pietne miesto, vyžaduje si aby sa na ňom všetci jeho návštevníci počas smútočných 

obradov, návštev hrobu správali s rešpektom, dodržiavali ticho a verejný poriadok, a tým úctu blíz-

kym pozostalým a všetkým zomrelým občanom.  

b) Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú, od občanov sa žiada, aby uzatvá-

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

c) 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 (kontajner), 

vodiť psov, alebo púšťať iné zvieratá.  

d).  Zakázané je vynášanie smetí a domového odpadu do kontajnera umiestneného pri cintorínoch, 

alebo zneužívanie akýchkoľvek verejných služieb, ktoré obec zabezpečuje v súvislosti s prevádz-

kovaním cintorína.  

e)Nájomca hrobového miesta je povinný  odstrániť vence, kytice, ktoré po zvädnutí rušia estetický 

vzhľad cintorína.  

f) Obec na polievanie hrobov zabezpečuje  zdroj vody. Nádoby na polievanie  nie je dovolené 

umiestňovať ich  priamo pri hrobe. 

 g) Pri zapaľovaní svietidiel (sviečky, kahance) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať bez-

pečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení ne-

skorších predpisov.  

4. Prenájom miesta na cintoríne:  

a) Obec prenajíma hrobové miesta jednotlivým žiadateľom – nájomcom na dobu 10 rokov odo dňa 

pochovania na základe plánu hrobových miest na cintoríne. Po uplynutí stanovenej doby možno 

prenájom obnoviť novou platbou na ďalšie 10-ročné obdobie.  

b) Právo na miesto sa preukazuje potvrdenkou o zaplatení a záznamom v evidencii.  

c) Nájomca môže obec požiadať o určenie hrobového miesta s rodinnou tradíciou  (v rodinnom 

hrobe), alebo bez bližšieho určenia.  

d) Obec na  obnovu platby (po uplynutí 10-tich rokov) nájomcu upozorni najneskôr  tri mesiace  

pred uplynutím tejto lehoty. . Ak na upozornenie nereaguje, obec po uplynutí jedného roka prená-

jom hrobu zruší.  

e) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:  

- hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre  

dieťa mladšie ako10 rokov najmenej 1,2m, prehĺbený  hrob musí mať hĺbku 2,2 m.  

- bočná vzdialenosť medzi jednotlivými hrobmi musí byť najmenej 0,3 m.  

f) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je naj-

menej 10 rokov.  

g) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky ulože-

né nad sebou, keď vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter, pri uložení v dvoj-

hrobe a  trojhrobe vedľa seba bez obmedzenia.  

h) Pred uplynutím tlecej doby možno vykonať exhumáciu telesných pozostatkov len na základe 

povolenia príslušných orgánov štátnej správy. O žiadosti pozostalých rozhodne obec, pričom ná-

klady v celom rozsahu hradí žiadateľ.  

5. Práva k nájmu hrobového miesta:  

a) Uloženie zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca hrobu potvrdením o zaplatení 

nájmu. Po úmrtí nájomcu prechádza jeho právo na osoby blízke (druhý manžel, deti, pozostalí).  

b) Pôvodný nájomca hrobu nie je oprávnený previesť nájom hrobu na inú osobu ako uvedenú  

v bode 6, písmena a).  

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

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

- hrobové miesto nie je udržiavané v dobrom stave,  
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- 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.  

e) Po zániku práva k miestu, ak nebude možné hrob ponechať v pôvodnom stave a na pôvodnom  

mieste, obec hrob a jeho príslušenstvo odstráni.  

6. Úprava hrobového miesta:  

a) Na základe nájmu hrobového miesta má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, 

uložiť doň telesné pozostatky mŕtveho (alebo urnovú schránku), upraviť jeho povrch a postaviť 

pomník.  

b) Právo vykopať hrob a vykonať pohrebné služby má prevádzkovateľ bod 2. písmena d), ktorý 

túto činnosť vykonáva na základe oprávnenia so súhlasom obce.  

c) Pri vyhotovení stavby, alebo úprave hrobu, musí prevádzkovateľ pohrebnej služby a nájomca 

hrobu dodržať rozmery hrobu:  

- jednohrob pre dospelú osobu 110 x 220 cm  

- dvojhrob pre dospelých 210 x 245 cm  

- trojhrob pre dospelých 250 x 220 cm  

- hrob pre dieťa do 6 rokov 60 x 100 cm  

- pre urnu 100 x 100 cm  

- hrobka 130 x 300 cm  

Uvedená plocha ohraničuje priestor obrubníka a pomníka hrobu.  

d) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť preby-

točný stavebný materiál. Nie je prípustné bez súhlasu obce odstraňovať vybudované stavby. Prí-

prava betónovej zmesi pre stavbu základov (vykopaných do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzovaných 

na pomník) môže byť vykonaná iba na mieste vyhradenom pre tento účel (nie na chodníkoch a 

iných voľných priestoroch ) v areáli cintorína.  

e) Stromy a kry možno vysádzať len na miestach, ktoré určí obec. Do hrobových miest je  

zakázané vysádzať stromy a okrasné kríky, ktoré dorastajú nad 100 cm. Nepovolenú výsadbu  

môže správa cintorína odstrániť.  

f) Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s telesnými pozostatkami je 160 cm, pri predpokladanom  

uložení ďalšieho zomrelého (nad sebou), musí byť hĺbka hrobu 220 cm.  

g) Nájomca hrobového miesta je povinný hrob udržiavať tak, aby jeho vzhľad nepôsobil esteticky 

rušivo vo vzťahu k okolitým hrobom a celému prostrediu cintorína. Užívanie hrobového miesta 

nesmie narúšať okolie prenajatého hrobu.  

7. Cenník cintorínskych služieb:  

a) Cena nájomného za užívanie práva k hrobu je stanovená:  

- jedno hrobové miesto  ( obyčajný  hrob)              5,     €  

- jedno-hrob s pomníkom                                      10,-    €  

- dvoj-hrob  s pomníkom                                       15,-    € 

- hrobka                                                                 23,50  €   

- detský hrob (dieťa do 10 rokov)                           3,50  €  

c) Cena nájomného je stanovená na obdobie 10 rokov, rovnako ako pri obnove nájomnej zmluvy,     

bez zmeny.  
 

III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Kontrolu dodržovania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu 

– starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a poverených zamestnancov obce. V prípadoch, 

ktoré nie sú súčasťou tohto VZN, platí zákon č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve.  

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu právnickej osobe (alebo fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie), podľa miery zavinenia, až do 663,00 €.  
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3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Matejovce nad Hornádom bolo schválené na zasadnutí 

OZ v Matejovciach nad Hornádom dňa 24.10.2012 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013 

4. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terézia Kočišová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom,  dňa  24.10.2012 

Vyvesené: 31.10.2012 

 


