Všeobecné záväzné nariadenie obce Korňa
o prevádzke domu smútku a cintorína

Obec Korňa vydáva podľa § 6 odst.1,2 a § 11 odst.3 zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
pre územie obce Korňa toto všeobecné záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské poslanie cintorínov a domov
smútku, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených
pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby ako to
zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali
zdravotné a iné predpisy.
§2
Správa domu smútku a cintorína
Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na dom smútku a miestny cintorín ,ktoré sú
v správe obce Korňa.
Správu domu smútku a cintorína vykonáva obec Korňa prostredníctvom administratívnej
pracovníčky Obecného úradu v Korni.
Správca domu smútku a cintorína je povinný:
1/ starať sa o poriadok v dome smútku a cintorína
2/ otvárať a zatvárať podľa potreby dom smútku a bránu cintorína
3/ sprístupniť pozostalým dom smútku k vykonaniu pobožnosti alebo občianskemu vzdaniu
úcty pred samotným aktom pohrebu
4/ zodpovedá za funkčnosť mraziaceho boxu, elektrického osvetlenia
5/ vykonáva bežnú údržbu vnútorných priestorov a okolia domu smútku
6/ vykonáva bežnú údržbu cintorína spočívajúcu v letnom období v údržbe čistoty chodníkov,
údržba v okolí kontajnerov a v zimnom období v odhadzovaní snehu z chodníkov
7/ zodpovedá za pridelených zamestnancov pri vykášaní cintorína, jeho letnej a
zimnej údržbe
8/ dozerá na výkop hrobov, úpravu okolia hrobov ako i samotný úkon uloženia telesných
pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými

9/ vymeriava miesto hrobov v súlade s týmto VZN
10/ na požiadanie pozostalých zabezpečuje ozvučenie domu smútku, resp. reprodukovanú
hudbu
11/ dbá na to, aby sa odpad vznikajúci na cintoríne likvidoval v súlade s týmto VZN a aby na
cintoríne nevznikali divoké skládky
12/ obsluhuje vývesnú tabuľu oznamujúcu úmrtie spoluobčana, deň a miesto pohrebu
13/ vyberá poplatky od občanov za aktuálne služby na cintoríne- použitie mraziaceho boxu,
použitie elektrickej energie, ozvučenie domu smútku.
Administratívny zamestnanec Obecného úradu
1/ vedie evidenciu hrobov na cintoríne
2/ uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest /nové hrobové miesta/
3/ vyberá poplatky za prenájom hrobových miest
4/ upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť
cintorína na odstránenie závad/ stárnuce náhrobky, rozpad betónových rámov, kosenie
buriny a pod/
5/stará sa o dôstojnosť tých hrobov, ktoré nemajú v obci pozostalých a ide o hroby širšieho
kultúrneho a spoločenského významu/ tieto hroby určí obecný úrad/
§3
Pochovávanie
A/ Mŕtvi sa dočasne ukladajú v dome smútku, ktorý slúži zároveň ako i priestor na výkon
občianskych ako i cirkevných obradov.
B/ Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu
smútku najneskôr do ôsmich hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené
v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, alebo
prevezené na pitvu. Do ôsmich hodín sa nepočíta čas medzi 22,00 a 6,00 hodinou.
C/ Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu
D/ Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od
úmrtia. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve, ak ide o súdnu
pitvu, možno mŕtveho pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa.
Pred pohrebom treba preukázať, že bola na matrike v Korni podaná správa o výsledku
prehliadky, pitvy.
E/ Ak nikto pohreb nezabezpečil, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od
zistenia úmrtia, je povinný tak urobiť príslušný obecný úrad v obvode, ktorého došlo
k úmrtiu, našlo sa telo alebo bolo telo mŕtveho vyložené z dopravného prostriedku.

F/ O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého, rozhoduje správca
cintorína po dohode s pozostalými.
§4
Druhy pohrebov
1/Pochováva sa uložením do zeme, alebo spopolnením.
3/Rakvy, v ktorých sa mŕtvi pochovávajú, musia byť dôkladne utesnené. Ak to vyžadujú
klimatické podmienky, na dne rakvy musí byť tesniaca vložka, prípadne vrstva
absorbčnej vložky.
4/Mŕtvi sa ukladajú do zeme na cintoríne.
5/Ak bol učený pohreb spopolnením, spopolnené ostatky musia byť uložené na
vyhradenom mieste cintorína podľa želania mŕtveho, alebo obstarávateľa pohrebu v urne.
6/ Spopolnenie mŕtvych sa smie vykonávať len v krematóriach.
7/Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktoré si mŕtvy zvolil, treba
podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto
pohreb obstaráva.
§5
Pohrebná služba
1/ Pohrebné služby na cintoríne vykonáva:
a/ obec
b/ súkromná pohrebná služba
2/ Ten kto vykonáva pohrebnú službu na cintoríne je povinný kompletne zabezpečiť výkop
hrobu, uloženie mŕtveho do hrobu, zahrnutie hrobu a úpravu hrobu.

§6
Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu
1/ Cintorín obce Korňa je rozdelený na sekcie /1,2,3,4,5/ V jednotlivých častiach sú miesta
pre jednohrob, dvojhrob ,trojhrob, štvorhrob a aj pre pochovávanie nad sebou.
2/Správa cintorína je povinná prepožičať miesto na hrob minimálne na tleciu dobu, ktorá
nesmie byť kratšia ako 10 rokov.
3/Dĺžku tlecej doby sa musí predĺžiť ak nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby ľudské
ostatky zotleté na základe hydrogeologického prieskumu.
4/Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je správa cintorína povinná prepožičať miesto ešte na
ďalšiu dobu. V opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým bolo
miesto pre zosnulého prepožičané.
5/Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané, naloží sa s ostatkami, urnami
a náhrobkami obdobne ako pri zrušení cintorína.
6/Správa cintorína je povinná mať situačný plán cintorína a viesť v ňom evidenciu voľných
miest, dovoliť na požiadanie občanov, aby do neho nahliadli.
7/Nik nemá právo na prepožičanie určitého miesta. Správa cintorína je však povinná
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb objednáva.
8/Právo na miesto sa preukazuje:
a/ v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správcu cintorína a potvrdenkou o zaplatení
poplatku za prepožičanie miesta.
b/ v nových prípadoch písomnou dohodou/najomná zmluva/ a potvrdenkou o zaplatení
poplatku. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu dobu. Aj pre tento
úkon je potrebná písomná dohoda.
§7
Poplatky a ich vyberanie
Výška poplatkov za prepožičanie miesta na cintorínske služby súvisiace s pochovávaním
a správou cintorína sú nasledovne:
1./Poplatok za nájom miestnosti domu smútku za každý deň je 5 € .
2./Poplatky za prepožičanie miesta na 20 rokov:
Jednohrob –
Dvojhrob –
Trojhrob –
Štvorhrob –

20 €
40 €
60 €
80 €

Poplatky sa platia pracovníčke OÚ.

§8
Spôsob ukladania do hrobu
1./ Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu./napr. epidémia/
2./ Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob
prepožičané, povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší príbuzní, prípadne aj iné
blízke osoby a to po uplynutí tlecej doby.
3./ Správa cintorína môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované 2 osoby/
manželia, rodič- dieťa, deti/.
§9
Exhumácia
1./ Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho / ostatky / exhumovať /vyňať zo zeme/
z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno vykonať len za prítomnosti
zástupcov správy cintorína, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
2./Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne z osobitne závažných
dôvodov.
3./ Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
4./Exhumáciu vykonáva súkromná pohrebná služba, ktorá má na to oprávnenie.

§ 10
Stavby
1/Pri vybudovaní/hrobu, náhrobku, rámu alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť
pokynmi správcu cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer.
Pritom:
a/ základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť najmenej
dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy
b/ dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody
c/ pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m
hĺbka hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,2 m
prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
d/ uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm,

e/ vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom
na úroveň okolia hrobu

f/ na svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované
2/ Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.

§ 11
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu
a odstránenie náhrobkov

1/Prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu ak
a/závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
b/sa pohrebisko ruší
c/nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
Správa cintorína je povinná výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3
mesiace pred uplynutím lehoty z dôvodov uvedených v ods. 1/písm. a/,b/ . Ak nie je známa
adresa oprávneného upozorní ho správa cintorína na tieto skutočnosti na mieste obvyklom na
cintoríne.
2/ Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods.1/
písm. c/, je povinný doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú
bolo nájomné zaplatené, ak nie je známa adresa nájomcu , uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na cintoríne. Výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede. Správca cintorína vyzve nájomcu ,aby najneskôr do tejto lehoty odstránil
z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak tak neurobí po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
Ak nájomca nie je známy výpovedná lehota uplynie za 3 roky odo dňa od kedy nebolo
nájomné zaplatené. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
4/Pozostatky a urny po zániku práva na prepožičané miesto sa buď ponechajú na doterajšom
mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste.
5/O zrušení cintorína platia ustanovenia § 23 zákona 131/2010 Z. z

§ 12
Starostlivosť o prepožičané miesta
1/Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesta v riadnom stave.
2/Ak správa cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa
oprávneného, urobí správa cintorína potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
§ 13
Prístup na cintorín
1/Cintorín je otvorený denne bez obmedzenia.
2/Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelej osoby.

§ 14
Správanie sa na cintoríne
1/ Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k pietnemu
miestu. Zakazuje sa na cintoríne odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a podobne.

§ 15
Nakladanie s odpadom vznikajúcim na cintoríne
1/ Pri činnosti na cintoríne vzniká nasledovný odpad: prebytočná zemina, burina a tráva,
kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad z kahanov a svietidiel.
2/Zakazuje sa akýkoľvek odpad uvedený v bode 1.odhadzovať na cintoríne, v okolí cintorína
a okolo oplotenia cintorína.
3/Všetok odpad patrí do kontajnera okrem vykosenej trávy a buriny, konárov a prebytočnej
zeminy, ktoré je možné ukladať na cintoríne na tento účel vyhradených miestach.

§ 16
Kontrola nariadenia a sankcie
1/Porušovanie ustanovení tohto VZN sa porušovateľ postihuje podľa § 32 zákona č.131/2010
o pohrebníctve.
2/Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce / správa cintorína, starosta
obce/.
§ 17
Záverečné ustanovenia
1/Toto nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Korni
dňa 26.11.2010 uznesením č.120/10 v súlade so zákonom a je záväzné pre všetkých
občanov, orgány, organizácie na území obce Korňa.
2/Správa cintorína vyvesí toto VZN na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste na cintoríne.
3/Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.
4/Ruší sa VZN schválené obecným zastupiteľstvom zo dňa 18.12.2008
uznesením č. 145/2008.

Jozef Kontrík
starosta obce

