
OBEC G O Č O V O  
 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Gočove svojím uznesením č.IV – 22/2003 zo dňa 28.04.2003 
vydáva tento  
 

CINTORÍNSKY PORIADOK 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 Základným pilierom pri vypracovaní tohto cintorínskeho poriadku je úcta k pamiatke 
zosnulých a spoločenské poslanie miestneho cintorína, ako verejného zdravotno-technického 
zariadenia, určeného k pietnemu aktu pochovávania zosnulých v súlade so zdravotníckymi 
a hygienickými predpismi. Je vo všeobecnom záujme, aby cintorín bol udržiavaný v takom 
stave, ako to zodpovedá ušľachtilým medziľudským vzťahom a vzájomnej občianskej úcte. 
 

Čl. II. 
Rozsah platnosti 

 
 Tento poriadok sa vzťahuje na všetkých občanov obce Gočovo, prípadne občanov 
iných obcí, ktorí by z akéhokoľvek dôvodu chceli využiť obecný cintorín v Gočove na 
pochovanie svojich zosnulých. 
 

Čl. III. 
Pochovávanie 

 
 Mŕtvi sa pred pochovaním dočasne ukladajú v dome smútku. Ak k úmrtiu došlo mimo 
zdravotníckeho zariadenia, musí byť telo zomretého umiestnené v dome smútku najneskôr do 
8 hodín po prehliadke lekárom. Do uvedenej doby sa nezapočítava čas medzi 22.00 a 06.00 
hodinou. 
 

Čl. IV. 
Pochovávacia povinnosť 

 
 Mŕtvy 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 išlo o súdnu 
pitvu možno tak urobiť len so súhlasom prokurátora, alebo vyšetrovateľa. 
 V odôvodnenom prípade, a za predpokladu uloženia tela mŕtveho v miestnosti pre 
dočasné uloženie mŕtvych vybavenej funkčným chladiacim zariadením, môže starosta obce 
povoliť odklad pohrebu najviac o ďalších 48 hodín. 
 

Čl. V. 
Druhy pohrebov 

 
1.Pochováva sa uložením do zeme, ak iný dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh 

pohrebu, na ktorý dá súhlas okresný hygienik. 
 
2.Uloženie do zeme môže byť tradičné, t.j. zahrabaním výkopovým materiálom, alebo do 

hrobky /krypty/, ktorej stavebná konštrukcia je schválená hlavným hygienikom SR. Jej 



výstavba musí byť vopred schválená obecným úradom za príslušný poplatok. Iný, než 
typizovaný druh hrobky, alebo krypty nie je dovolený, resp. je dovolený len na základe 
vopred vydaného stavebného povolenia a predchádzajúceho súhlasného vyjadrenia 
obecného zastupiteľstva, ktoré zváži najmä kapacitné možnosti cintorína a hygienické 
hľadisko zamýšľanej stavby. 

 
3.Rakva, v ktorej sa mŕtvy pochováva musí byť dokonale utesnená. 
 
4.Mŕtvi sa ukladajú do zeme len v priestore cintorína 
 
5.Ak sú splnené všetky podmienky tohto poriadku v druhu pohrebu, ktorý si mŕtvy počas 

života zvolil, je možné jeho prianiu vyhovieť. Ak si mŕtvy počas svojho života neurčil druh 
pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva. 

 Tieto ustanovenia neplatia, ak dôležitý všeobecný záujem vyžaduje iný druh pohrebu. 
 

Čl.VI. 
Miesto pochovania 

 
1.Uloženie mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na cintoríne v obci, v územnom obvode 

ktorej osoba zomrela, pred smrťou žila, alebo sa našlo telo mŕtveho 
 
2.Mŕtveho, u ktorého nie sú splnené podmienky predchádzajúceho odstavca možno pochovať 

na miestnom cintoríne len so súhlasom starostu obce, ktorý zváži okolnosti, najmä či bude 
o hrob zabezpečená primeraná starostlivosť. 

 
Čl. VII. 

Prepožičanie miesta na hrob 
 

1.Obecný úrad prepožičiava miesto na hrob minimálne na dobu 10 rokov /tlecia doba/ od 
prvého uloženia. Túto dobu môže Obecný úrad predĺžiť aj na dlhšiu dobu. Ak tak z vážneho 
dôvodu nemieni urobiť, musí o tom včas upovedomiť toho, komu bolo miesto na hrob 
prvýkrát prepožičané, alebo toho, kto sa o hrob dosiaľ staral. Prepožičaním vzniká právo 
užívania miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát prepožičané a prechádza aj na osoby 
jemu blízke. 

 
2.Ak o miesto na hrob po uplynutí tlecej doby nejaví nikto záujem, môže obecný úrad na 

požiadanie toto miesto prepožičať inému. S ostatkami zrušeného hrobu sa naloží tak, ako pri 
rušení pohrebiska, t.j. tieto sa uložia do zeme na inom mieste cintorína, ktoré sa pre tento 
účel vyhradí. 

 
3.Obecný úrad pri prepožičiavaní miesta na hrob spravidla rešpektuje prianie občanov  pri 

jeho výbere, najmä ak sa jedná o využitie hrobov po uplynutí tlecej doby. 
 
4.Pri prepožičiavaní miesta na hrob v novovytýčených  plochách platí pravidlo postupnosti 

tak, aby sa nevytvárali zbytočne široké a nevyužiteľné medzery. 
 

Čl. VIII. 
Spôsob ukladania do hrobu 

 
1.Mŕtvi sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem 



nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. 
 
2.Na základe žiadosti, alebo súhlasu toho, komu bolo miesto na hrob prepožičané môže 

obecný úrad povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne aj 
im iné blízke osoby, a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby možno tak 
urobiť len so súhlasom okresného hygienika 

. 
3.Ustanovenia predchádzajúcich odstavcov neplatia, ak sa jedná o uloženie mŕtveho do 

hrobky alebo krypty, ktorá je svojou konštrukciou určená na pochovávanie viac než jedného 
mŕtveho. 

 
Čl. IX. 

Tlecia doba 
 
 Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá vzhľadom na zloženie pôdy nesmie 

byť kratšia ako 10 rokov /tlecia doba/. 
 

Čl. X. 
Preprava mŕtvych 

 
1.Prepravu mŕtveho do domu smútku zabezpečuje a náklady s tým spojené znáša ten, kto 

obstaráva pohreb 
. 
2.Telo mŕtveho musí byť počas prepravy uložené v rakve a na prepravu smie byť použité iba 

špeciálne vozidlo, ktoré nesmie byť používané aj na iné účely. 
 

Čl. XI. 
Stavby 

 
1.Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne, alebo na úpravu už jestvujúcej stavby 

/hrobky, náhrobku, obruba hrobu/ treba predchádzajúci súhlas Obecného úradu. 
 
2.Pri vyhotovení stavby, alebo je úprav sa stavebník musí riadiť ustanoveniami tohto poriadku 

najmä čo sa týka miesta, druhu, rozmerov hrobu a druhu použitého materiálu. 
            Pritom – 

a/ základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so 
zreteľom na únosnosť pôdy, 

b/ dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody, 
c/ pochovávacia plocha musí byť o rozmeroch : 
 klasický hrob   -    najmenej 80 x 200 cm, 
 hrobka pre l alebo 2 mŕtvoly  -   nad sebou najmenej 90 x 200, 

hrobka pre 2 a viac mŕtvol  -   vedľa seba, rozmery výkopu sa stanovia podľa druhu 
a typu schválenej hrobky a určí ich príslušná kamenárska firma, 
detský hrob  -   najmenej 60 x 160 cm 
hrob pre mŕtvolu dieťaťa mladšieho ako 3 roky  -   najmenej 50 x 100 cm 

d/ uličky medzi obrubami hrobov musia byť  -   najmenej 30 cm, najviac 50 cm 
e/ steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť  -   najmenej 60 cm 
f/ vrstva zeminy na prikrytie rakvy v hrobe musí byť  -   najmenej 140 cm so zreteľom 

na úroveň okolia hrobu 
g/ predné a zadné obruby hrobov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými 



obrubami susedných hrobov 
h/ pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať 
i/ pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované 

3.Po skončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 
prebytočný stavebný materiál. Prebytočná výkopová zemina sa smie umiestňovať len 
v priestore cintorína a to na mieste na tento účel určenom. To isté platí aj o odstraňovaní 
zvyškov starých obrúb, alebo zrušených hrobov. 

 
4.Pozostalí sú povinní udržiavať hroby svojich zosnulých a ich okolie v náležitom poriadku 

a čistote. Zvyšky výzdoby, burinu a iné odpady je dovelené ukladať iba na mieste, ktoré je 
na tento účel vybudované. 

 
 

Čl. XII. 
Stromy a kry 

 
 Stromy a kry možno na prepožičanom mieste vysádzať len s písomným súhlasom starostu 

obce, alebo orgánu, ktorý určí Obecné zastupiteľstvo. V odôvodnenom prípade, napr. ak by 
koreňový systém vysadených krov, alebo stromov mohol ohroziť stavebné konštrukcie 
hrobov, hrobiek, alebo krýpt, najmä ich tesnosť, môže starosta obce nariadiť odstránenie 
takejto zelene. V rámci prevencie povoľujúci orgán upozorní žiadateľa na nežiadúce účinky 
vysádzanej zelene. 

 
ČL. XIII. 

Lavičky, oplotenie hrobov 
 
 Lavičky, alebo oplotenie hrobov možno na cintoríne umiestňovať len s písomným súhlasom 

starostu alebo orgánu, ktorý určí Obecné zastupiteľstvo. Za lavičku, ktorej šírka presahuje 
šírku uličky podľa čl. XI ods. 2  písm. d/ alebo oplotenie hrobu, ktorého vonkajší obrys 
presiahne šírku uličky stanovenú týmto poriadkom bude vyrubený poplatok vo výške 
poplatku za prepožičanie miesta na klasický hrob. 

 
Čl. XIV. 

Práce a úkony súvisiace s pohrebom 
 
Práce a úkony, podľa miestnych zvyklostí zabezpečované pozostalými: 
 
a) Uzavretie rakvy s telom zosnulého pred vykonaním smútočného aktu. 
b) Vynesenie rakvy z domu smútku. 
c) Pomoc pri uložení rakvy so zosnulým do chladiaceho boxu a pri jeho vystavení    

v kondolenčnej miestnosti a obradnej sieni. 
d) Zahrabanie klasického hrobu a kvetinová výzdoba hrobu. 
 

Čl. XV 
Správa cintorína 

 
1. Správcom cintorína a Domu smútku je Obecný úrad v Gočove. V záujme dôstojného 

vzhľadu cintorína a priebehu smútočných obradov udržiava cintorín, Dom smútku 
a prístupové cesty v patričnom poriadku. Práce v súvislosti s údržbou cintorína zabezpečuje 
po finančnej a materiálnej stránke prostredníctvom potrebného počtu poverených osôb, 



prípadne na báze organizovania dobrovoľnej občianskej svojpomoci. 
 
2.Prostredníctvom orgánu, ktorý zriadi Obecné zastupiteľstvo : 
-  zabezpečuje vytýčenie plôch na pochovávanie, uloženie prebytočného výkopového 

materiálu a zvyškov zo zrušených hrobov a ich vyznačenie v teréne, vrátane 
prístupových ciest k týmto plochám. 

-  zabezpečí spracovanie evidencie hrobov napr. pasportizáciou za účelom prípadného 
opakovaného inkasovania poplatku za prepožičanie miesta na hrob po uplynutí tlecej doby, 
a v prípade potreby rozhodne o zrušení hrobov, ktoré nie sú v patričnej opatere, prípadne sa 
zjavne nikto k nim nehlási. Túto evidenciu priebežne vedie v písomnej, prípadne aj 
grafickej forme. 

 
3. Prostredníctvom poverenej a hmotne zainteresovanej osoby /osôb/ : 
* zabezpečuje prevádzku v Dome smútku podľa schváleného prevádzkového poriadku, 

reprodukovanú smútočnú hudbu, 
* zabezpečuje smútočnú dekoráciu, včasné a primerané temperovanie obradných priestorov 

vrátane ich ozvučenia a ozvučenia cintorína, 
* zabezpečuje prevádzkyschopnosť hygienických a chladiacich zariadení Domu smútku, 

vrátane primeranej zásoby pitnej vody počas odvodnenia rozvodu vody v zimnom období, 
* zapožičiava a na vyhradenom mieste uschováva náradie na výkopové práce a úkony 

súvisiace s pochovávaním, najmä krompáče, lopaty, fúriky, debniaci materiál, vedro, gracu, 
laná, pražce pod rakvu a rebrík, 

* za úplatu do pokladne OcÚ v prípade potreby poskytuje pozostalým cement a štrk na 
betónový uzáver prefabrikovanej hrobky a udržiava k stálej dispozícii primeranú zásobu 
týchto materiálov, 

* zabezpečí dôstojnú dekoráciu hrobu počas poslednej rozlúčky a jej odstránenie pred 
uzavretím hrobu, 

* organizačne zabezpečí uloženie rakvy so zosnulým na hrob a do hrobu, 
* zabezpečí uloženie zapožičaného náradia. 
 
4. Prostredníctvom ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve zabezpečuje: 
* súčinnosť aktéra ZPOZ na poslednej rozlúčke so zosnulým nad hrobom pri cirkevnom 

obrade 
* plné organizačné zabezpečenie pohrebného obradu pri občianskom pohrebe 
 

Čl. XVI. 
Prevádzka Domu smútku 

 
1. Prevádzku Domu smútku /DS/ zabezpečuje zriadenec, ktorého na návrh starostu obce  

schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 
 
2. Hlavné úlohy pracovnej náplne zriadenca DS sú : 
* udržiavanie poriadku a čistoty vnútorných priestorov a okolia DS 
* starostlivosť o zariadenie a inventár DS a hrobárskeho náradia, predkladanie návrhov 

starostovi obce na jeho doplnenie, opravu príp. vyradenie na základe dohody o hmotnej 
zodpovednosti 

* dezinfekcia chladiacich boxov a hygienických zariadení 
* prijímanie a uloženie zosnulých do chladiaceho boxu, spolupráca s pozostalými pri 

vystavení zosnulého v presklennej miestnosti počas kondolencie a uzatváraní rakvy pred 
začiatkom smútočného obradu 



* inštalovanie a obsluha ozvučovacieho zariadenia DS a cintorína 
* dohľad na dodržiavaní pokynov starostu obce pri výkopových prácach, najmä pri 

dodržiavaní určených odstupov a umiestnenia hrobu v línii s ostatnými hrobmi. 
 
3. Prevádzkové hodiny v DS sú : 
� príjem zosnulých do DS : približne v čase od 06.00 do 22.00 hod. 
 

Prevádzka v 1. a 2. deň od úmrtia : 
� rozlúčka pozostalých so zosnulým   
       od 16.oo do 18.00 hod. 
� kondolencia v letnom obd./15.4.-15.10./ od 15.00 do 19.00 hod. 
 kondolencia v zimnom obd./15.10.-15.4./ od 14.30 do 17.30.hod 
 
   V deň konania pohrebu : 

• vystavenie zosnulého   od 15.00 do 17.00 hod. 
• vystavenie zosnulého 1 hod. pred začiatkom obradu 
Konanie pohrebu : 
• v letnom období so začiatkom o 15.00 hod. 
• v zimnom období so začiatkom o 14.00 hod. 

 
4. V záujme dôstojného priebehu kondolencií a pohrebných obradov nie je dovolené fajčiť 
a používať alkoholické nápoje ani iné občerstvenie v priestoroch DS ani v jeho okolí, 
s výnimkou prvej pomoci pri nevoľnosti. 
 

Čl. XVII. 
Cenník cintorínskych poplatkov 

 
 
1.Prepožičanie miesta na hrob na dobu 10 rokov : 
* klasický hrob               -                70,-Sk   
* detský hrob                                  -----   
* hrobka, alebo krypta  -              400,-Sk   
* za použitie DS    -              700,-Sk  
 
2.Po uplynutí tlecej doby / 10 rokov / vzniká pre pozostalých povinnosť obnovenia práva na 
užívanie prepožičaného miesta vo výške ½ základného poplatku. 
 
 
3.Príjmy z cintorínskych poplatkov sú príjmom Obecného úradu na čiastočné krytie nákladov 
na prevádzku cintorína. 
 

Čl.XVIII 
Sankcie 

 
 Porušenie ustanovení tohto poriadku ak sa nejedná o trestný čin, sa kvalifikuje ako 
priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, s povinnosťou jeho prejednania v Komisii na 
ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Gočove. 
 

    Milan Mlynár 
starosta obce 


