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telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 

Identifika čné údaje 

Pohrebisko : Kysak  

Zriaďovateľ pohrebiska : Obec Kysak  

Prevádzkovateľ pohrebiska :  Obec Kysak  

IČO : 00324400 

 

Všeobecné ustanovenia 

 Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať 
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z.z. 
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve. 

 

Základné údaje o pohrebisku 

Miesto : Obecný cintorín Kysak 

    parc. č. 386 – rozloha 2420 m2 

    parc. č. 608/4 – rozloha 5534 m2 

Správca : Obec Kysak 

Súčasťou pohrebiska je Dom smútku. 

Zamestnanci :  správca domu smútku poverený starostom obce Kysak pán Štefan Milý, trvale 
bytom Kysak č. 338 

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti  - Prevádzkovanie 
pohrebiska– vydané 27.4.2007 Krajským úradom v Košiciach č. B/2007/00184/84 

     Obec má vybudovaný dom smútku, kde je umiestnené chladiace zariadenie pre päť rakiev. Je 
umiestnené v samostatnej miestnosti s vetracím zariadením, ktoré zabezpečí trvalé udržanie 
teplôt v rozmedzí 0° C až 5 o C. Ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku 
mŕtveho, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, 
mraziace zariadenie s nastaviteľným teplomerom zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako 
mínus 0o C. Vetranie je prirodzené. Ľudské pozostatky, ktoré do domu smútku preváža pohrebné 
vozidlo, ukladá do chladiaceho boxu správca domu smútku, ktorý postupuje pri prevzatí ľudských 
pozostatkov podľa pokynov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a používa pritom ochranné 
prostriedky a to plášť, hygienické rukavice a ochranné rúško. Na čistenie chladiaceho zariadenia 
používa čistiace prostriedky ako je Jar. Ľudské pozostatky sa do pohrebnej miestnosti  vykladajú 
výlučne len 1 hodinu pred pohrebom. Dezinfekcia sa vykoná po uložení pozostalého, ktorý zomrel 
na infekčné (nebezpečené) ochorenie prípravkami, ktoré zakúpime v obchodnej sieti – napr. 
SAVO, Chloramín B.  

Zariadenia pre osobnú hygienu sú po mechanickom čistení dezinfikované napr. Savom, 5P, 
chloramínom  pred a po každom obrade. 
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 Dom smútku ma obradnú miestnosť, výstavnú miestnosť, miestnosť pre kňaza, miestnosť 
s chladiacim zariadením, pavlač, hygienické zariadenia delené podľa pohlavia, miestnosť 
na prezlečenie občanov, ktorí budú kopať hrob. O čistotu domu smútku a jeho okolie sa stará 
správca domu smútku. 

Upratovanie domu smútku je zabezpečované: 

- pred použitím prevádzkových priestorov teplou vodou s pridaním čistiacich prostriedkov 

v odporúčaných koncentráciách ako Jar, Pur, Cif, Ata, Fixinela, Domestos. 

 Dom smútku je napojený na inžinierske siete a  obecný vodovod. 

 Pri dome smútku je samostatný kohútik s vodou pre zabezpečenie vody návštevníkom 
pohrebiska. 

  

Tlecia doba. 

Tlecia doba pre ukladanie ľudských pozostatkov do hrobov je 20 rokov. 

 

PODMIENKY A ZÁSADY PREVÁDZKY POHREBISKA 

Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku 

Obec má vypracovaný situačný plán pohrebiska, vedie evidenciu hrobov. 

      Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné 
stavebné povolenie alebo ohlásenie. 

     Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať 
a ani umiestňovať budovy.  

     Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 

- pochovávanie, 

- správu a údržbu pohrebiska, 

- správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, 

- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. 

          Výkopové práce si zabezpečujú rodinní príslušníci pozostalého po určení a zameraní 
miesta správcom domu smútku. 

     Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta  
a návštevník pohrebiska odniesť do nádob na to určených – 2x 1100 l KUKA nádoby uložené 
pred budovou domu smútku a 2x1100 l nádoby uložené pred cintorínom pri bytovke s.č. 209. 

     Ja zakázané spaľovať odpad na pohrebisku. Náklady spojené s likvidáciou odpadu znáša 
prevádzkovateľ. 

      

Prevádzkovate ľ pohrebiska a jeho základné povinnosti 

1) Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Kysak 

2) Prevádzkovateľ spravuje a  prevádzkuje pohrebisko v obci Kysak na základe rozhodnutia  

 Obecného zastupiteľstva. 

3) Prevádzkovateľ je povinný: 
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a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: 

- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavené lekárom, ktorý 
vykonal prehliadku mŕtveho, 

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov   alebo 
ostatkov, 

- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného 
v trestnom konaní. 

b) prevádzkovať pohrebiska v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,  

c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska,     

d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom  uzavretí rakvy 
pred pochovaním, 

e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť 
účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu, 

f) písomne informovať nájomcu o: 

- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené, 

- dátum ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto 
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku. 

- ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 
dobu primerane predĺži a na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu vyžiadať 
posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku 
upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 

- Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa 
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné 
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom 
alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať 
nájomcu. 

     g)    pri činnosti dodržiavať ustanovenia zák.č. 470/2005 Z.z. 

 

Prevádzkovate ľ je ďalej povinný 

- starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby 

- vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku, 

- spravovať a udržiavať dom smútku, 

- starať sa o oplotenie pohrebiska, 

- zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku, 

- vykonávať dozor na dodržiavaní tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, 

- zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len 
„hrobové miesta“) na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje, 

- osádzať urnové miesta, 

- ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomrelého v urnách 
do hrobových miest,  

- značiť hrobové miesta 

- v DS viesť evidenciu o uložení zosnulého s údajmi : 

  meno a priezvisko zosnulého 
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  doba uloženia v chladiarenskom zariadení pri teplote...... 

  dátum úmrtia a pochovania 

  názov pohrebnej služby, ktorá ho doviezla a EČ pohrebného auta 

  

Prenájom hrobového miesta 

1. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné  nájomcovi 
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako 
po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. 

3. Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné 
úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa. 

4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať 
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových 
miest. 

5. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 20 rokov je stanovená nasledovne :  

a) jednohrob......................................800,- Sk 

b) dvojhrob.....................................1.600,- Sk 

c) urnové miesto................................300,- Sk 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy 

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak : 

1. závažné okolnosti na pohrebisku  znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 
dobu, 

2. pohrebisko sa zruší, 

3. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

      Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 a 2, 
musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie 
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

      

     Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy 
a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom  

a) keď sa má hrobové miesto zrušiť, 

b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. 

     Pohrebisko môže zrušiť len obec.  

     Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom 
na pohrebisku. 

     Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného 
za užívanie hrobového miesta a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, 
odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr 
do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí 
výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ predá inému nájomcovi. 

     Ak  prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenie nájomného 
za užívanie hrobového miesta a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy 
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na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo 
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu 
na miesta s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. 
Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá inému nájomcovi. 

     Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa ods. b), musí zabezpečiť obrazovú 
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu. 

Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 

 

Prevod nájomného práva k hrobovému miestu 

1. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať 
nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom 
alebo obecným úradom. Jedno vyhotovenie tejto dohody  predloží nájomca prevádzkovateľovi 
na založenie evidencie. 

2. Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie 
o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu 

 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s u držiavaním poriadku na pohrebisku 
a zachovaním dôstojnosti tohto miesta 

     Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú 
robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné 
prostriedky, poškodzovať pomníky,  dom smútku a zeleň. 

Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad. 

Na pohrebisko je zakázané vodiť psov. 

 

Príslušenstvo hrobového miesta 

1. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov 
a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka ktorí ich vybudoval na vlastné 
náklady. 

2. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1 povinný 
odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo 
v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie. 

3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je 
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy. 

 

Prístup na pohrebisko 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období od 16. apríla do 15. októbra denne 
od 8,00 hod. do 20,00 hod., v období od 16. októbra do 15. apríla denne od 8,00 hod. 
do 18,00 hod. Správca môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti. 

2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 

3. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného 
upozornenia ho opustiť. 
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Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov 

1. Rakva s ľudskými pozostatkami  sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem 
nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.  

2. Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami  je 160 cm.  

3. Pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka hrobu najmenej 120 cm. 

4. Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. 

5. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm. 

6. Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového 
miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm.  

7. Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 20 rokov) uložiť rakvu 
s ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných 
ľudských ostatkov a vrstva zeminy nad rakvou bude najmenej 100 cm. 

8. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva 
uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená 
tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

9. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, 
prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek. 

10. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno 
uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta. 

11. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú občania vykonávajúci výkop   povinní 
s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia 
pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú 
zeminou. Pri výkope hrobu musia používať ochranné rukavice,  pracovný odev a obuv. 

12. Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol narušený 
estetický vzhľad pohrebiska. 

13. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť 
vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. Zvyšky kameňa 
nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je povinný zabezpečiť ich odvoz 
z pohrebiska.  

Označovanie hrobov 

1. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, 

a) ktorý sa osadí do zeme a v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. 

b) Na kríži musí byť uvedené: 

- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené, 

- dátum narodenia 

- dátum úmrtia  

2. Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou 
tvarovanou doskou. 

 

Práce na pohrebisku 

1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí  byť 
najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené 
tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby. 
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2. Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne  určených     
podmienok. 

3. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia 
služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva sám. 

4. Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi písomným       
súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie. 

5. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa         
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné 
náklady. 

6. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí       
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie 
evidenciu. 

7. Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa. 

8. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku         
stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy. 

 

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumova ť na žiados ť  

a) orgánov činných v trestnom konaní, 

b) obstarávateľa pohrebu alebo 

c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola 
obec. 

     Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú formu 
a musí obsahovať :  

a) posudok RÚVZ 

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené, 

d) náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal 

e) exhumácia sa vykoná bez prístupu verejnosti. Exhumáciu vykoná odborne spôsobilá osoba, 
ktorá má na túto činnosť súhlasné rozhodnutie RÚVZ. 

 

Evidencia pohrebiska 

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá 
obsahuje: 

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené 

b) miesto a dátum narodenia a úmrtia 

c) rodné číslo 

d) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta  a hĺbky 
pochovania 

e) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 
alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou 

f) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide 
o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu,  ak ide o právnickú 
osobu 
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g) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu 

h) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy 

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o: 

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

b) zrušení pohrebiska  

c) skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo 
vojnový hrob 

3. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ. 

4. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ uloží dokumentáciu do archívu obce. 

 

Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto: 

a) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie, 

b) porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami 
vyplývajúci z § 3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, 

c) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a ľudskými zostatkami bez vedomia a súhlasu       
prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa pohrebiska. Za priestupok podľa 
odseku 1 možno uložiť pokutu do 20000,- Sk Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru 
zavinenia a ohrozenia zdravia. 

2. Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá RÚPZ. Na 
priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje  všeobecný predpis o priestupkoch. 

3. Pokuty sú príjmom štátu. 

 

Dostupnos ť prevádzkového poriadku  

      Správca cintorína zabezpečí, aby bol prevádzkový poriadok verejne prístupný na vhodnom 
a viditeľnom mieste v cintoríne 

   Cenník služieb v dome smútku tvorí samostatnú prílohu  tohto prevádzkového poriadku. 

 

Záverečné ustanovenia  

1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Kysaku dňa 22.6.2007 
pod číslom 104/2007  a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia na obecnej úradnej 
tabuli. 

2. Zrušuje  sa :   Všeobecne záväzné nariadenie na prevádzku Domu smútku a pohrebísk v obci 
Kysak č. 1/2001 

 

Ing. Ľubomír Krajňák 

starosta obce 

  
 

Vyvesené dňa :   25.6.2007 

Zvesené dňa :     11.7 2007                            .  
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 CENNÍK SLUŽIEB – CINTORÍNSKE POPLATKY V OBCI KYSAK  

 

 

1. Prepoži čanie hrobového miesta na dobu 20 rokov 

• jednohrobka (nad  seba)……………………………….800,- Sk 

• dvojhrobka (vedľa seba)……………………………..1.500,- Sk 

• miesto pre urnu v kolumbáriu………………………….300,- Sk 

 

2. Použitie chladiaceho zariadenia za každý i za čatý deň 

• občania obce Kysak……………………………………..50,- Sk 

• cudzí občania……………… ..…………………………100,- Sk 

 

3. Prepoži čanie obradnej siene na jeden smúto čný obrad 

• občania s trvalým pobytom v obci Kysak …………… ..500,- Sk 

• cudzí občania……………………………………………..700,- Sk 

 

4. Od poplatkov sú oslobodené hroby detí do 15 roko v. 

 

5. Cintorínsky poplatok na údržbu 

• hrob dospelého…………………………………………..20,- Sk 

• detský hrob………………………………………….……10,- Sk 

 


