
Dodatok č. 1 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2012 o poriadku na pohrebiskách na území obce 
Milhosť 

 

 

Obec Milhosť a Obecné zastupiteľstvo v Milhosti v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  vydáva  
 

 

Dodatok č. 1, 

 

ktorým sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Milhosť č. 4/2012 o poriadku na pohrebiskách na území 

obce Milhosť (ďalej len „VZN č. 4/2012“)  mení a dopĺňa nasledovne: 

 
 

Čl. I 
 

1. V Článku 5 ods. 4. znie: 
„Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. 
Ľudské  pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 od úmrtia. Ľudské 
pozostatky, ktoré sú uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od uloženia; 
pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty. Ak sa vykonala 
pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské 
pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise“. 
 

2. V Článku 5 ods. 6. sa slová „mesto a mesta“ nahrádzajú slovami: 
„obec a obce“. 
 

3. V Článku 9 ods. 2. sa slová „tento zákon“ nahrádzajú slovami: 
„zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov“ 
 

4. V Článku 9 ods. 3. znie: 
„Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na 
hrobové miesto 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 jedného roka od úmrtia nájomcu 
hrobového miesta“. 
 

5. V Článku 10 ods. 2. sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta:  
„Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa s nájomcom 
vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty 
alebo prostredníctvom krátkej textovej správy, oznámi mu to týmto spôsobom“. 
 

6. V Článku 10 ods. 4. sa za slová „vlastné náklady“ vkladajú slová: 
„preložiť ľudské ostatky“. 
 

7. V Článku 10 ods. 5. sa na konci vety pripájajú tieto slová:  
„s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta“. 
 

8. V Článku 10 ods. 6. sa na konci vety pripájajú tieto slová: 
„s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta“. 



 
9. V článku 11 ods. 4. sa za posledný ods. b) vkladajú ods. c) až l): 

„c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona o pohrebníctve,  
d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve,  
e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,  
f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,  
g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,  
h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,  
i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, 
j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb, 
k) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, 
l) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa 
§ 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 zákona o pohrebníctve, a uchovávať ju najmenej do uplynutia 
tlecej doby“. 
 

10. V článku 11 sa za ods. 7) vkladá nový ods. 8): 
„Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané“.  
 

11. V článku 12 v ods. 1 sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta: 
„Nájomca je povinný zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov 
pohrebiska, a to na vlastné náklady“. 
 

12. V Článku 19 ods. 1. sa slovo „mesto“ nahrádzajú slovom: 
„obec“. 
 

13. V Článku 19 ods. 2. sa za druhú vetu vkladá ďalšia veta: 
„Verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.“. 
 

14. V Článku 20 ods. 1 sa ruší druhá veta. 
 

15. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2012 ostávajú nezmenené. 

 

Čl. II 

1. Starosta obce sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie VZN č. 4/2012 ako vyplýva zo 
schválených zmien a dodatkov. 

 
2. Tento Dodatok č. 1 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Milhosti dňa 15.12.2020   
  uznesením č. 3/7-2020.  

 
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v 

Milhosti a nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.  
 

 

 

                                                                                                      ....................................................... 
                                                                                                   v.r.  Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
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