
Obec Komárany na základe zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len 
„zákon“) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Komárany toto 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie - č. 15/2006 
o prevádzke Domu smútku, pohrebiska 

a pochovávaní v obci Komárany 
 

 
Článok 1 - Úvodné ustanovenia a základné pojmy 

Z hľadiska úcty k pamiatke zosnulých a k ich pozostalým a spoločenské postavenie pohrebísk 
určených k pietnemu aktu – pochovaniu zomrelých alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov 
spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli stále udržiavané 
a v takom stave, aby sa dbalo na všetky zdravotné a iné predpisy. Na účely tohto všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN): 
1) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo, 
2) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní, 
3) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie 

spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na 
rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na 
pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste, 

4) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu, 
5) verejné pohrebisko (ďalej len „pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a 

vsypová lúka, 
6) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na 

uloženie urny, 
7) hrobka je miesto pre uloženie rakvy, ktoré je vopred vymurované a izolované, 
8) záhlavný pomník je pomník postavený za hlavou zosnulého, 
9) náhrobný pomník je pomník uložený buď na krycej doske, prípadne na samotnom hrobovom 

mieste, 
10) epitafná doska je doska na urnovom mieste, prípadne urnovej stene, 
11) transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských pozostatkov, 
12) transportný vak je vak, ktorý slúži na rovnaký účel ako transportná rakva, 
13) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú, 
14) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu, 
15) oprávnenou osobou je osoba zabezpečujúca pochovanie alebo ten, kto zabezpečuje výstavbu 

hrobky alebo urnový pomník na hrobovom mieste na základe zmluvy o prepožičaní miesta. 
 

Článok 2 - Rozsah platnosti 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na Dom smútku (DS) a pohrebisko na území 

obce Komárany. 
2) Správcom a prevádzkovateľom Domu smútku obce Komárany je obec Komárany. Prevádzkovateľ 

pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi platným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, ktorý tvorí 
prílohu tohto VZN.  

 
Článok 3 - Prevádzkovanie Domu smútku 

Dom smútku (DS) je určený pre dôstojné rozlúčenie sa so zomrelými. V DS sa môžu usporiadať 
akékoľvek druhy pohrebných obradov – cirkevné a občianske. Prevádzkovateľ DS je povinný: 
1) prijať rakvu so zomrelým k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení, 
2) zabezpečiť dôstojnú rozlúčku po dohode s oprávnenou osobou, 
3) viesť evidenciu o prijatí zomrelého s údajmi uvedenými v listine o prehliadke zomrelého, 
4) dohliadnuť, aby rakva prijatá k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení bola vybavená 

potrebnými údajmi, 



5) dodržiavať čistotu, poriadok a dezinfekciu, riadne vetranie v smútočnej sieni a v hygienických 
zariadeniach, 

6) zabezpečiť pri obradoch v priestoroch určených pre verejnosť primerané vetranie, aby 
nedochádzalo k šíreniu nepríjemného zápachu, 

7) dodržať podmienky určené k spopolneniu rakiev. 
 
 
 

 
 

Článok 4 - Preberanie a vystavenie ľudských pozostatkov 
1) Každá rakva musí byť označená štítkom s uvedením mena a priezviska, osobných dát a miestom 

úmrtia zomrelého. Neoznačené rakvy nie je možné prijať. Každá prijatá rakva sa ihneď zaeviduje. 
2) Prevádzkovateľ DS skontroluje, či údaje na štítku súhlasia s údajmi na listine o obhliadke 

zomrelého. 
3) Ak z listu o obhliadke zomrelého je zrejmé, že sa jedná o úmrtie na infekčnú chorobu, označí sa 

štítok na rakve červenou farbou. 
4) Prevádzkovateľ zodpovedá za prevzatie, uloženie v chladiacom zariadení, bezporuchový chod 

chladiaceho zariadenia, príp. odovzdanie rakvy na kremáciu, alebo na prevoz, za riadnu evidenciu 
pri preberaní a odovzdaní, vrátane cenných vecí. 

5) Ľudské pozostatky, exhumované a nezotleté ostatky musia byť uložené v samostatnej rakve, 
ktorá:  
a) pre pochovanie do zeme a pre kremáciu musí byť vyhotovená z dreva, 
b) pre uloženie v hrobke by mala byť kovová, vyhotovená z tenkého zinkového plechu,  
c) musí mať potrebnú dĺžku, šírku a výšku, 
d) pre kremáciu nesmie mať ozdoby z nespáliteľných hmôt, 
e) musí byť utesnená a nepriepustná. 

6) V kovovej vložke, nepriepustne zatavenej cínom, uloženej v rakve musia byť umiestnené ľudské 
pozostatky tela zomrelého na infekčnú chorobu alebo telo v rozklade, neúplne zotleté 
exhumované ostatky a ľudské pozostatky prepravované na veľkú vzdialenosť. 

7) Rakva je dočasne uložená v chladiacom zariadení. 
 
 

Článok 5 - Rozlúčka a overenie totožnosti zomrelého 
1) Pred rozlúčkou môžu byť ľudské pozostatky vystavené v otvorenej rakve. 
2) Otvorenie rakvy sa nepovolí pri úmrtí na infekčnú chorobu, pri zohavení alebo pri pokročilom stave 

rozkladu tela. 
3) Zakázané je vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od 

úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení. 
4) V sporných prípadoch otvorenie rakvy môže povoliť úrad na základe žiadosti oprávnenej osoby, 

podanej 24 hodín pred rozlúčkou. Jeden opis žiadosti obdrží prevádzkovateľ DS. 
5) Žiadne osoby vrátane príbuzných nemôžu odnímať šperky, drahé kovy, ktoré sú súčasťou tela 

zomrelého, okrem prípadov uvedených v odseku 3. 
 

 
Článok 6 - Organizovanie smútočného obradu 

1) Deň a hodinu rozlúčky určí prevádzkovateľ po dohode s oprávnenou osobou. 
2) Prevádzkovateľ zodpovedá za čistotu a úpravu rozlúčkovej miestnosti, stará sa o interiérovú 

zeleň, ako aj o jej vhodný výtvarný doplnok. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť vystavená 
včas a dôstojne. 

 
 

Článok 7 - Vstup a správanie sa v Dome smútku 
1) Vstup do rozlúčkovej miestnosti je povolený len v dňoch, v ktorých sú rozlúčky. Deťom do 12 

rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby. 
2) Návštevníci sú povinní dodržiavať pietu miesta, nesmú robiť hluk, fajčiť, odhadzovať odpadky, 

vodiť zvieratá a inak rušiť smútočný obrad. 
 

 
 



Článok 8 - Kontrola nariadenia 
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce Komárany (kontrolór, poslanci, 

starosta), orgány úradu a iné príslušne kontrolné orgány. 
2) Za nedodržanie ustanovení VZN bude porušovateľ postihnutý v zmysle príslušných predpisov. 
 
  

Článok 9 - Záverečné ustanovenia 
1) Prevádzkovateľ DS a pohrebiska sa bude riadiť poplatkami, ktoré tvoria prílohu tohto VZN.  
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Komárany dňa 25.08.2006 
3) VZN o prevádzke Domu smútku, pohrebiska a pochovávaní v obci Komárany bolo 

vyvesené na pripomienkovanie dňa10. apríla 2006 a zvesené dňa 09.mája 2006 
4) Toto VZN na území obce Komárany nadobúda účinnosť  od 25.08.2006. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                 Pavel Žipaj 
                                                                                                  starosta obce 

 
 
 

 
 


