
Ev. č. 12/2011-z02 

 

     Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto: 

 

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o správe 

a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava 

 
§1 

Úvodné ustanovenia 

1.   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk 

na území mesta Rožňava je prevádzkovým poriadkom pohrebísk na území mesta 

Rožňava.  

2.   Pohrebiská zriaďuje mesto Rožňava so súhlasom Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Rožňave v zmysle Hydrogeologického prieskumu z roku 1990.  

3.   Pohrebiská na území mesta Rožňava slúžia na pochovávanie ľudských pozostatkov 

alebo ľudských ostatkov a spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov.  

 

§2 

Rozsah platnosti 

1. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky pohrebiská v meste Rožňava 

a v mestskej časti Nadabula vrátane všetkých objektov, ktoré sa na nich 

nachádzajú. Riadia sa ním všetky právnické alebo fyzické osoby oprávnené          

na podnikanie, poskytujúce cintorínske, pohrebné a iné služby v zmysle platných 

predpisov ( živnostenský zákon ), užívatelia prenajatých miest a návštevníci, ktorí 

vstupujú do areálu pohrebísk.  

2.  Oprávnenou osobou je ten, kto je držiteľom dokladu vydaného prevádzkovateľom  

o užívacom  práve na hrobové miesto. 

3.   Pohrebiskami mesta sú: 

a) Cintorín na Ul. betliarskej  parc. č. KN-C 534 o výmere 27 973 m2 v zmysle 

rozhodnutia č. 04781-1181-527-219-I.3/2000 zo dňa 7. 9. 2000 

b) Horný cintorín na Hornocintorínskej ulici parc. č. KN-C 768 o výmere 

10 707 m2 v zmysle rozhodnutia č. 04780-1180-526-219-I.3/2000 zo dňa   

7. 9. 2000 

c) Cintorín v mestskej časti  Nadabula parc. č. KN-C 372 o výmere 5 652 m2 

v zmysle rozhodnutia č. 04779-1179-525-219-I.3/2000 zo dňa 7. 9. 2000 

d) Nový cintorín, urnový háj a kolumbárium na Ulici Akademika Hronca parc. 

č. 531/1 o výmere 7 136 m2 v zmysle rozhodnutia č. 04782-1182-528-219-

I.3/2000 zo dňa       7. 9. 2000 a „Rozšírenie cintorína v Rožňave“ na parc. 

č. KN 529/1 o výmere 5 460 m2 a 529/4 o výmere 1 308 m2 v zmysle 

rozhodnutia č. 01248-00002-624-215-I.2/2004   zo dňa 13. 9. 2004.  

e) Dom smútku v mestskej časti Nadabula parc. č. KN-C 372 v zmysle 

rozhodnutia č.04778-1178-524-219-I.3/2000 zo dňa 6. 9. 2000. 

4.   Dĺžka tlecej doby je v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve stanovená  

minimálne  na 10 rokov. 



 

§3 

Prevádzkovanie pohrebísk 

1.   Prevádzkovanie mestských pohrebísk vykonáva príspevková organizácia mesta 

Rožňava Technické služby mesta Rožňava, sídlo: Štítnická 21, 048 01  Rožňava, 

IČO: 35570229. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný riadiť sa pri výkone svojej 

činnosti prevádzkovým poriadkom pohrebiska.  

2.    Prevádzkovateľ pohrebísk zabezpečuje: 

a) zriaďovanie hrobových miest a stien kolumbária s urnovými 

okienkami 

b) vedie evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: 

 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú 

v hrobovom mieste uložené 

 dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta 

a hĺbky pochovania 

 záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa 

uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou 

 meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu  nájomcu, ak ide 

o fyzickú osobu, názov obce, ak je nájomcom obec  

 dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu 

 údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia 

 skutočnosti, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránený ako národná 

kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta podľa osobitného 

predpisu alebo či ide o vojnový hrob1 

 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne 

odňatého ľudského plodu, 

c) vedie evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o 

 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal 

 zrušení pohrebiska 

d) nájom hrobových miest 

e) údržbu hnuteľného, nehnuteľného majetku a oplotenia pohrebiska 

f) čistenie, kosenie neprenajatých priestorov, výsadbu a ošetrovanie stromov a 

kríkov a odvoz komunálneho odpadu 

g) zimnú a letnú údržby chodníkov 

h) revízie elektrických zariadení 

i)  vymeranie hrobových miest pre výkop 

j)  vydávanie súhlasu na výstavbu hrobky ( krypty ), pomníka na urnu a rámu 

okolo hrobu 

k) dozor na pohrebiskách 

l)  zásobovanie vodou na pohrebiskách 

m) exhumáciu ľudských ostatkov v súlade s § 19 zákona č. 131/2010 Z. z., 

n) dodržanie dĺžky tlecej doby podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z. z., 

o) dodržiavanie zákazu pochovávania podľa § 20 zákona č. 131/2010 Z. z., 

p) ochranu pohrebiska pred zaplavením, 

r) umiestnenie cenníka služieb na pohrebisku 

s) vydanie súhlasu na ekologické pochovanie. 

                                                          
                     1 §2 ods.3 a §14 ods.4 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 



 

 

 

          3. Plány hrobových miest sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa 

          pohrebiska. 

           

§4 

Vstup na pohrebiská a dodržiavanie poriadku na pohrebiskách 

1. Pohrebisko  je verejnosti  prístupné : 

- v období od 1. októbra do 14. apríla  denne v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. 

- v období od 15. apríla do 30. septembra denne v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.  

Prevádzkovateľ môže z dôvodov osobitného zreteľa dočasne rozšíriť, obmedziť 

alebo zakázať prístup verejnosti na pohrebisko. 

2. Osoby mladšie ako 12 rokov môžu vstupovať na pohrebisko len v sprievode 

    dospelej osoby. 

3. Na pohrebisko je vstup motorovými dopravnými prostriedkami zakázaný mimo 

odôvodnených prípadov a prípadov vstupu podnikateľských subjektov za účelom 

výstavby, opravy, alebo úpravy hrobových miest, náhrobkov a hrobových dosák        

na základe poplatku. V týchto prípadoch výnimku povoľuje zodpovedný pracovník 

prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý o vstupe vozidiel vedie evidenciu. Vstup 

motorových vozidiel je na základe výnimky povolený len pre motorové vozidlá 

nosnosti do 2 ton. Vstup motorových vozidiel nad uvedenú hmotnosť je zakázaný. 

4. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez 

osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.   

5. Na pohrebisku sú občania a pracovníci pohrebných služieb povinní správať sa tak, 

aby bola zachovaná dôstojnosť tohto miesta. Na pohrebisku je zakázané: 

a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky 

b) odhadzovať nepotrebné predmety a odpadky z hrobov mimo vyhradených 

nádob 

  c)  voľný pohyb psov na cintoríne. Ich vstup je povolený výhradne na vôdzke  

   a s náhubkom v sprievode dospelej osoby  

d) jazdiť na bicykloch a motocykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách, 

samovyvažovacích vozidlách a podobných športových prostriedkoch 

e) robiť hluk alebo akýmkoľvek spôsobom rušiť pietu tohto miesta, šliapať po 

hroboch, kvetinových záhonoch 

f) odcudzovať kvety a predmety z hrobov 

g) zdržiavať sa verejnosti mimo prevádzkových hodín 

h) spaľovať lístie alebo iný odpad 

i)  v priestoroch obradnej siene používať mobilný telefón 

 

 

§5 

Prenájom hrobového miesta 

1. Hrobové miesto sa prideľuje podľa poradia, výnimku v odôvodnených prípadoch 

môže povoliť primátor mesta. 

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nájmom 

hrobového miesta oprávnená osoba nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. 

Vlastníctvom oprávnenej osoby je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, 

ak ich oprávnená osoba vybudovala na vlastné náklady. 



 

 

3.  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po 

uplynutí tlecej doby na pohrebisku, ak zákon neustanovuje inak.  

 4. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov. 

5. Pri úmrtí  nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má osoba blízka; 

ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, 

preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo 

čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k 

zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie 

prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno 

uplatniť najneskôr do 1 roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

 6. Nájomca uhradí nájomné za hrobové miesto vždy na obdobie 10 rokov.  

 

 

§6 

                Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami 

1. Pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebiskách mesta 

Rožňava môžu vykonávať len fyzické alebo právnické osoby oprávnené              

na podnikanie, ktoré majú s prevádzkovateľom pohrebiska uzatvorený zmluvný 

vzťah o pochovávaní.  

2. Do Domu smútku v mestskej časti Nadabula je možné prijať ľudské pozostatky len 

po predložení listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí 

vystavených lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasu pre mŕtvolu. 

Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou 

chorobou, môžu byť prijaté, len pokiaľ sú uložené vo vzduchotesne uzatvárateľnej 

rakve vybavenej nepriepustnou vložkou. 

 

 

§7 

Ukladanie pozostatkov do hrobu 

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

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, pre 

potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 

0,7 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 

m, to neplatí pre dvojhrob a viachrob 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m, ak ide o rakvu s 

potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským 

plodom, vo výške 0,7 m. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom nájomcu 

hrobového miesta povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie 

pozostatky mŕtvych príbuzných, alebo blízkych osôb, po uplynutí tlecej doby. Pred 

uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské 



 

 

pozostatky, len ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných 

ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 

1m. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 

ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom 

zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred 

hlodavcami. 

3. Urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do jestvujúceho 

hrobu alebo urnovej schránky len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a so 

súhlasom oprávnenej osoby na toto hrobové miesto. 

 

 

§8 

Výkopy a práce na pohrebiskách 

1. Na prenajatých miestach môžu nájomníci a ich príbuzní vykonávať len jednoduché 

práce potrebné pre estetické udržiavanie hrobového miesta ako sú výsadba 

a polievanie kvetín, čistenie hrobu a jeho okolia a pod.. 

2. Výkopové práce spojené s osadzovaním pomníkov a  lavičiek je možné vykonávať 

len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, pričom sa dbá na dodržiavanie 

pokynov správcu týkajúcich sa hlavne rozmerov, použitého materiálu, výzdoby, 

umiestnenia, formy a hĺbky. 

3. Výkopy, zemné a stavebné práce všetkého druhu môžu vykonávať len  fyzické alebo 

právnické osoby oprávnené na podnikanie, s cenou schválenou cenotvorným 

orgánom vyššieho územného celku – Úradom Košického samosprávneho kraja 

a ktoré majú s prevádzkovateľom pohrebiska uzatvorený zmluvný vzťah alebo 

nájomca hrobového miesta a blízke osoby ak tieto práce vykonávajú svojpomocne 

s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.  

4. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú osoby vykonávajúce výkop 

povinné s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové 

ostatky sa musia zozbierať a uložiť v strede na dne hrobovej jamy do osobitnej 

jamky, ktorá sa zasype zeminou. 

5. Vysádzanie stromov a ozdobných kríkov ako aj ich odstránenie je možné len                             

po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť prístup k hrobovému miestu.              

Zasahovať do hrobového miesta môže len za účelom prevádzkovania pohrebiska. 

O pripravovanom zásahu je povinný vopred písomne informovať nájomcu, o už 

uskutočnenom zásahu je povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

 

 

§9 

Stavby 

1. Súhlas na výstavbu hrobky ( krypty ) alebo rámu hrobu vydáva prevádzkovateľ 

pohrebiska na základe žiadosti nájomcu hrobového miesta, pokiaľ to dovoľujú 

priestorové rozmery.  

2. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave je stavebník povinný riadiť sa nariadeniami 

a usmerneniami prevádzkovateľa pohrebiska, predovšetkým ak ide o jej tvar, 

rozmery, miesto  a orientáciu.  



 

 

3. Stavebník je povinný dodržať tieto zásady: 

a) pochovávacia plocha pod povrchom hrobového miesta musí mať tieto 

rozmery: 

 pri hrobke ( krypte ) pre jednu osobu: 95 cm x 225 cm, hĺbka 55 

cm 

 pri hrobke ( krypte ) pre dve osoby: 95 cm x 225 cm, hĺbka 130 cm 

 pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov: 80 cm x 

210 cm, hĺbka 160 cm 

 pri detskom hrobe ( dieťa mladšie ako 10 rokov ): 80 cm x 160 cm, 

hĺbka 120 cm 

 pri detskom hrobe ( dieťa mladšie ako 3 roky ): 50 cm x 100 cm, 

hĺbka 120 cm 

b) jedno hrobové miesto nad povrchom môže mať maximálne rozmery 130 

cm x 255 cm (pri dvoj- a viachrobe násobky) a urnového miesta 100 cm x 

100 cm  

c) uličky medzi hrobmi ( hrobkami ) musia mať najmenej 30 cm 

d) steny výkopov medzi hrobmi ( hrobkami ) musia byť vzdialené od seba 

najmenej 70 cm (to neplatí pre dvoj- a viachrob) 

e) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými 

a zadnými hranami susedných rámov 

f) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať 

g) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne 

odstupňované.  

4. Po ukončení práce je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu 

a vzniknutý odpad zneškodniť ( znehodnotiť ) v zariadení na to určenom. Zvyšky 

stavebného materiálu nesmú byť uložené do kontajnerov nachádzajúcich sa           

na pohrebisku, ale musia byť uložené  v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

V prípade poškodenia susedných hrobov alebo ich rámov je stavebník povinný na 

svoje náklady spôsobené škody odstrániť. 

5. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné postavené pomníky predať, 

odstrániť a odnášať z pohrebiska. 

 

 

§10 

Cenník služieb a ďalšie poplatky 

            

          1. Užívacie právo na základe nájomnej zmluvy za hrobové miesto na dobu 10 rokov 

pre jednu  osobu: 

                

               a) dospelý                        20 €   

         b) dieťa do 10 rokov        15 €  

 

           2. Obnova užívacieho práva na dobu ďalších 10 rokov pre jednu osobu: 

                a) dospelý                         20 €  

                b) dieťa do 10 rokov        15 €   

 

 



           

             

            3. Užívacie právo a obnova užívacieho práva hrobového miesta s panelovou vložkou 

(hrobka) 

                na dobu 10 rokov: 

                a) pre 1 osobu                    30 € 

                b) pre 2 osoby                    50 €   

             

            4. Užívacie právo a obnova užívacieho práva za zapožičanie miesta za vybudovanie 

pomníka na uloženie urny na dobu 10 rokov: 

                                                                           15 € 

 

5. Užívacie právo a obnova užívacieho práva za zapožičanie miesta na uloženie urny   

v kolumbáriu na dobu 10 rokov:             

                                                                           15 € 

 

            6. Poplatok za umiestnenie lavičky pri hrobe na 10 rokov: 

                                                                             5 € 

            7. (vypustený) 

                  

            8. Zvonenie vo zvonici v mestskej časti Nadabula (jedno zvonenie): 

                                                                      2 €  

 

            9. Poplatok za vstup motorovými vozidlami: 

      a/ osobné motorové vozidlá vrátane prívesného vozíka 4 € za každý 

                vstup 

            b/ dodávkové a malé nákladné motorové vozidlá do celkovej nosnosti 2 t  

                10 € za každý vstup 

 

         10. Od poplatku za vstup motorovými vozidlami sú oslobodené : 

 a./ vozidlá prepravujúce imobilné, alebo zdravotne ťažko postihnuté osoby na    

základe preukazu ZŤP 

 

   b./ vozidlá dodávateľských subjektov vykonávajúce so súhlasom   

        prevádzkovateľa čistiace, údržbárske práce a odvoz odpadu 

 c./ pohrebné vozidlo 

 

          11. Ostatné služby v Dome smútku v mestskej časti Nadabula: 

                a/ použitie chladiaceho zariadenia pre zosnulého  8 € /každý začatý deň 

                b/ použitie obradnej siene                                     27 €  

                c/ reprodukovaná hudba pri pohrebnom obrade     3 €  

 

 

§11 

Starostlivosť o hrobové miesto 

1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v poriadku a čistote a v estetickom stave. 

Odpad z hrobov a hrobiek  je povinný ukladať na miesto určené prevádzkovateľom 

pohrebiska. Odvoz odpadu zabezpečuje oprávnená organizácia 1x týždenne, resp. podľa 

potreby, na základe objednávky prevádzkovateľa pohrebiska. 



 

 

2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, písomne vyzve 

nájomcu, aby ich v lehote do 30 dní od doručenia oznámenia odstránil. V prípade   

nerešpektovania výzvy prevádzkovateľa, alebo v prípade neprevzatia výzvy, alebo v prípade 

nebezpečenstva z omeškania, vykoná prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na 

náklady nájomcu. 

 

§12 

Výpoveď nájomnej zmluvy  

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota,        

na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu                      

na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové 

miesto zrušiť. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b) pohrebisko sa zruší, 

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 

3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné 

náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených  v odseku 

3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 

mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu 

alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 

písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí 

lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo 

nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 

3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka  odo dňa 

doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto 

lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni,     

po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec. 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v  odseku 3 

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na 

pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. 

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste 

s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť;             

po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.  

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

10. Ak nájomca neodstráni príslušenstvo hrobu z hrobového miesta ani po uplynutí 

výpovednej lehoty podľa odsekov 7 alebo 8, správca pohrebiska zváži, ktoré príslušenstvo 

hrobu má historickú hodnotu a umiestni ho na pohrebisku na vyhradené miesto – lapidárium. 

S príslušenstvom hrobu bez historickej hodnoty naloží v súlade   so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov.  

 



  

 

 

                  §13 vypustený 

 

 

§14 

Kontrola a sankcie 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia prevádzkovateľ pohrebiska. 

2. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sankcie 

podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov2. 

 

 

§15 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Prevádzkový poriadok zo dňa 24.3.2000. 

 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  

v Rožňave č.163/2006, dňa 31.10.2006 a účinnosť nadobúda 15. dňom jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli Mestského úradu v Rožňave. Zmeny a doplnky VZN v § 2 odst.3 písm. d.,§3 

odst.1., §4 odst. 3 a odst. 5, § 10 odst. 2, § 11 odst. 9 a 10, § 16 odst. 2 , boli schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva č.224/2007 dňa 25.10.2007. 

 

3. Prevádzkový poriadok bol schválený rozhodnutím Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva č.j.00872-2-387-219-I.4/2006 zo dňa 28.6.2006. 

 

4. Za dodržiavanie náležitostí prevádzkového poriadku je zodpovedná osoba poverená 

správcom pohrebiska ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie  činnosti prevádzkovania 

pohrebísk. 

 

5. Dodatok č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu schválilo Mestské zastupiteľstvo         

v Rožňave uznesením č. 297/2008 zo dňa 10. 12. 2008. Účinnosť nadobúda dňom 1. 1. 2009. 

 

6. Zmenu a doplnenie tohto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením              

č. 30/2009 zo dňa 26. 2. 2009. 

 

7.  Zmenu a  doplnenie tohto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením              

č. 31/2011 zo dňa 23. 2. 2011. 

 

8. Zmenu a doplnenie tohto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením     

č. 387/2011  zo dňa 24. 11. 2011. 

 

9. Zmeny tohto VZN v § 10 a § 14 ods. 1 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

uznesením č. 187/2019 zo dňa 7. 11. 2019. Účinnosť nadobúdajú 1. januára 2020. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

            zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 

 



 

  

10. Na zmenách a doplnení tohto VZN v § 1 ods. 1 a 3, § 3, § 4 ods. 1 a 5, § 5 ods. 5, § 6 až 

7a,  § 9 ods. 2 a 7, § 10 ods. 5a, § 11 ods. 3, § 13 a § 14 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave uznesením  č. 22/2020 zo dňa 12. 3. 2020.    

 

 

                                                                      

 

  

                                                                                                   Michal Domik   

                                                                                                        primátor 



 


