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Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Obec Domaniža na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža, ktorým sa
schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Domaniža.
Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený
Uznesením OZ č. 10/2007 B-8 zo dňa 25.10.2007.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Domaniži č. 78/2015
zo dňa 11.12.2015.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce, t. j. 28.12.2015.

František Matušík
starosta obce Domaniža
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK OBCE DOMANIŽA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Tento prevádzkový poriadok pohrebísk (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje
prevádzkovanie pohrebísk na území obce Domaniža v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré
je potrebné rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebísk.
2) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebísk, nájomníkov hrobových
miest, poskytovateľov služieb na pohrebiskách a na návštevníkov pohrebísk.
3) V súlade s ustanoveniami zákona o pohrebníctve, Obec Domaniža má na svojom území
zriadené nasledovné pohrebiská:
a) pohrebisko Domaniža,
b) pohrebisko Kardošova Vieska.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na všetky časti pohrebísk.
4) Prevádzkovateľom pohrebísk na území obce Domaniža je Obec Domaniža, IČO
00317195, 018 16 Domaniža č. 426.
5) Odborne spôsobilou osobou, ktorá poskytuje odborný dohľad pri vykonávaní
prevádzkovania pohrebísk je Pavol Slamka - Pieta, IČO: 34661697, so sídlom Stred - Dom
služieb č. 39, 017 01 Považská Bystrica.
Čl. 2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1) Prevádzkovateľ pohrebísk zabezpečuje najmä:
a) uzatváranie zmlúv o nájme hrobového miesta a vyberanie poplatkov za nájom
hrobového miesta,
b) správu a údržbu pohrebísk,
c) správu a údržbu domu smútku a jeho sprístupnenie pohrebným službám
a pozostalým pred pohrebným obradom,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
e) správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebiskách vrátane prístupovej
komunikácie,
f) likvidáciu odpadu,
g) vykonávanie dozoru a povoľovanie stavebných prác na pohrebiskách,
h) povoľovanie vstupu na pohrebiská prevádzkovateľom pohrebných služieb
a kamenárskym firmám,
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i) vykopanie hrobu, zasypanie hrobu a exhumáciu prenecháva prevádzkovateľovi
pohrebnej služby, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom pohrebísk zmluvu
alebo ktorého si vyberie obstarávateľ pohrebu.
Čl. 3
Tlecia doba
Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách trvá 15 rokov.
Čl. 4
Ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu
1) Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky na pohrebiskách je možné len s vedomím
prevádzkovateľa pohrebísk.
2) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu
do uplynutia tlecej doby, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného
hrobu. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je možné umiestniť ich nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 100 cm.
3) Hrob musí spĺňať nasledovné požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160 cm,
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 120 cm,
prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 220 cm,
b) dno musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody,
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 120 cm.
4) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebísk údaje potrebné pre vedenie
evidencie hrobových miest.
5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije alebo na žiadosť obce, ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Čl. 5
Uloženie spopolnených pozostatkov
1) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových
miest, v prípade ak takouto možnosťou pohrebisko disponuje, prikladať k pomníkom alebo
ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
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2) V existujúcich hroboch môžu byť uložené spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v urne
najmenej 70 cm pod povrchom zeme alebo v betónovej šachte s rozmermi 80 cm x 80 cm
s hĺbkou 30 cm.
Čl. 6
Označovanie hrobov
Základným označením hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je drevený kríž, ktorý
sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť
uvedené:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) dátum narodenia,
c) dátum úmrtia.
Čl. 7
Evidencia pohrebísk
1) Prevádzkovateľ pohrebísk vedie evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska
v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve, pričom postupuje v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2) Existujúce hrobové miesta sú zaznačené v situačnom pláne hrobov, ktorý je občanom
sprístupnený na Obecnom úrade v Domaniži.
Čl. 8
Nájomca hrobového miesta
1) Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len
„nájomná zmluva“), uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebísk ako prenajímateľom
a žiadateľom – nájomcom, na dobu neurčitú. Nájomcom môže byť len fyzická osoba staršia
ako 18 rokov. Zmluva musí mať písomnú formu.
2) Uzatvorením nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať
hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje
nájomcu uložiť ľudské pozostatky a ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto
hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení tohto prevádzkového
poriadku, pokynov prevádzkovateľa pohrebísk, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým
poriadkom a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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3) Za prenajatie miesta na pohrebisku je nájomca povinný zaplatiť nájomné podľa cenníka,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku, na 5 rokov dopredu. Po uplynutí
tejto doby je možné zaplatiť nájomné aj na dobu kratšiu ako 5 rokov.
4) Nájom hrobového miesta je možné dohodnúť aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženiu urny na pohrebisku.
5) Uzatvorením zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému miestu.
Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na
vlastné náklady.
6) Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté hrobové miesto do podnájmu.
7) Po uzavretí nájomnej zmluvy je nájomca povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
b) užívať hrobové miesto v riadnom stave podľa nájomnej zmluvy; hrobové miesto
musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky
musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby;
pri zistení nedostatkov v starostlivosti o prenajaté miesto vyzve prevádzkovateľ
nájomcu, aby ich v stanovenej lehote odstránil,
c) poskytnúť prevádzkovateľovi pohrebísk všetky potrebné údaje pre vedenie
evidencií a oznamovať všetky zmeny týchto údajov v súlade so zákonom,
d) platiť riadne a včas nájomné za nájom hrobového miesta a úhradu za služby s tým
spojené v zmysle nájomnej zmluvy,
e) najneskôr do 3 mesiacov od pochovania zaistiť úpravu plochy hrobového miesta
a jeho označenia dreveným krížom alebo tvarovanou doskou s údajmi o pochovaní,
f) strpieť číselné označenie hrobového miesta prevedené prevádzkovateľom.
8) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými
ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku
len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.
9) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne informovať nájomcu, ak mu je známa jeho
adresa, o skutočnosti, že
a) uplynie lehota, na ktorú má zaplatené nájomné, najneskôr 3 mesiace vopred,
b) hrobové miesto sa má zrušiť, najneskôr 6 mesiacov vopred.
10) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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 prevádzkovateľ pohrebísk
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
11) V prípade, ak bolo hrobové miesto po dodržaní zákonných podmienok zrušené a nájomca
ani po výzve prevádzkovateľa pohrebísk neodstráni príslušenstvo hrobu, alebo nájomca nie
je známy, príslušenstvo hrobu sa potom považuje za opustenú vec. Prevádzkovateľ
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pohrebísk v takýchto prípadoch musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta
so stručným opisom príslušenstva hrobu.
Čl. 9
Vstup na pohrebisko
1) Pohrebiská v obci Domaniža sú prístupné verejnosti v dobe:
- od 1. apríla do 30. septembra denne od 700 do 2000 hod.,
- od 1. októbra do 31. marca denne od 700 do 2200 hod.,
Počas sviatkov vianočných, novoročných a sviatkov zosnulých sú pohrebiská prístupné do
2200 hod.
2) Mimo prevádzkovú dobu je vstup na pohrebiská bez povolenia prevádzkovateľa zakázaný.
3) Prevádzkovateľ pohrebísk môže vstup na pohrebisko, alebo jeho časť, dočasne zakázať
alebo obmedziť, napr. v dobe prebiehajúceho pohrebu, vykonávania terénnych úprav,
exhumácií, taktiež počas snehovej kalamity a poľadovice a ak nie je možné zaistiť
bezpečnosť návštevníkov pohrebísk.
4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5) Motorové vozidlá môžu vchádzať na pohrebiská len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk, a to pri doprave rakvy s telesnými pozostatkami do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie do chladiaceho zariadenia, pri doprave rakvy s telesnými
pozostatkami na miesto pochovania, pri doprave osoby so zníženou pohybovou
schopnosťou, v prípade realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu), pri
zabezpečovaní údržby pohrebísk a domu smútku, pri zabezpečení vývozu kontajnerov
a odpadkových košov.
Čl. 10
Povinnosti návštevníkov pohrebísk
1) Návštevníci pohrebísk sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok, pokyny
prevádzkovateľa pohrebísk a musia sa správať spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.
Nesmú robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, vstupovať pod ich
vplyvom na pohrebiská, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených, spaľovať
trávu a iný odpad, vodiť psov a iné zvieratá, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty
a zeleň.
2) Ďalej nesmú návštevníci pohrebísk ponúkať tovary a služby na pohrebisku spôsobom,
ktorým by obťažovali iných návštevníkov pohrebísk.
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3) Sviečky a kahance na pohrebiskách možno rozsvecovať len na hrobovom mieste a mieste
na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru a poškodenie iných
hrobových miest a vybavenosti pohrebísk.
4) Voda na pohrebiskách je určená len na polievanie zelene pri hrobových miestach a na
čistenie zariadení hrobových miest. Je zakázané napájať hadice na polievanie na odbernom
mieste vody pohrebiska.
Čl. 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská
1) Prevádzkovateľ pohrebísk je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:
a) prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu
minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného
obradu,
b) prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi príslušným živnostenským oprávnením,
c) pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebiská budú
prevádzkovateľom pohrebísk poučení o bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrane
a ochrane životného prostredia,
d) prevádzkovateľ určí miesto pre výkop hrobu, miesto na urnové hroby alebo miesto
na hrobky v súlade s plánom hrobových miest a zabezpečí dozornú činnosť pri
výkopových prácach, ak si objednávateľ pohrebu objedná výkop hrobu u iného
vykonávateľa týchto prác ako u prevádzkovateľa pohrebísk,
e) prevádzkovateľ pohrebísk vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn.
odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domu smútku tej pohrebnej službe, ktorá
bude vykonávať pietny akt, ďalej prevádzkovateľ pohrebísk obsluhuje chladiace
zariadenie, ozvučovaciu techniku a pod.,
f) pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu
bude umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred
začiatkom pohrebného obradu,
g) pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú
povinní sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením
a vystupovaním zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.
2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom a plánom
pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebísk.
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Čl. 12
Práce a stavby na pohrebiskách
1) Cintorínske práce, ako kopanie hrobov a ukladanie mŕtvych do hrobov vykonávajú
zamestnanci prevádzkovateľa pohrebísk na to určení, alebo iné, na to určené osoby so
súhlasom prevádzkovateľa.
2) Pri budovaní akejkoľvek stavby – náhrobného pomníka, hrobky, urnového miesta na
pohrebisku je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
3) Pri vykonávaní stavebných prác sa musí nájomca riadiť týmito zásadami:
a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy,
b) rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
- jednohrob (hrobka) ..................................... 110 x 250 cm,
- dvojhrob (hrobka) ....................................... 210 x 250 cm,
- detský hrob (dieťa do 6 rokov) ..................... 80 x 140 cm,
- detský hrob (dieťa do 14 rokov) ................... 90 x 200 cm,
- hrob pre urnu ................................................ 80 x 80 cm.
Ak má rakva nadmernú veľkosť, pri výkope nového hrobového miesta sa prihliada
na túto veľkosť.
c) uličky medzi hrobmi musia byť minimálne 30 cm,
d) predné a zadné hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných
hrobov.
4) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia
služieb na pohrebiskách na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva
nájomca sám. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi
písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
5) V prípade potreby elektrickej energie na cintoríne (pri oprave hrobu a pod.) je možné ju
zabezpečiť na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi prostredníctvom domu
smútku za úhradu.
6) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebiskách, je povinný zvyšky kameňa
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebísk, a to na vlastné
náklady.
7) Odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby nie je prípustné bez vedomia
prevádzkovateľa pohrebísk.
8) Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebiskách bez súhlasu prevádzkovateľa
je prísne zakázané.
9) Prevádzkovateľ pohrebísk nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie majetku
na pohrebiskách.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE DOMANIŽA,
KTORÝM SA SCHVAĽUJE PREVÁDZKOVÝ
PORIADOK POHREBÍSK OBCE DOMANIŽA
VZN č. 2/2015

Strana 10 z 18

Čl. 13
Stromy, kríky, lavičky na pohrebiskách
1) Stromy a kríky na pohrebiskách je možné vysádzať len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa a na mieste ním určenom.
2) Vysádzanie, ošetrovanie a výruby stromov a kríkov zabezpečuje obec, pričom dbá na to,
aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu hrobov.
3) O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje Obec Domaniža v zmysle
platných predpisov.
4) Lavičky na pohrebiskách rozmiestňuje prevádzkovateľ. Používať tieto lavičky môžu všetci
návštevníci pohrebísk.
5) Umiestňovať lavičky pri hroboch v radách nie je možné.
Čl. 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1) Nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebísk sú povinní ukladať odpad vzniknutý
na pohrebiskách do zberných nádob na separovaný zber a komunálny odpad.
2) Do týchto zberných nádob je zakázané sypať domový odpad vzniknutý pri výstavbe
a rekonštrukcii pomníkov a obrúb hrobových miest. Stavebník je povinný stavebný odpad
na vlastné náklady odviesť z pohrebísk.
3) Vývoz a nakladanie s odpadmi v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje obec.
Čl. 15
Cenník poplatkov
Cenník poplatkov na pohrebiskách tvorí Prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 16
Záverečné ustanovenia
1) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto prevádzkovým poriadkom sa riadia príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisov o pohrebníctve.
2) Súčasťou tohto prevádzkového poriadku je Príloha č. 1, ktorú tvorí Cenník poplatkov
a Príloha č. 2, ktorú tvoria Identifikačné údaje pohrebísk.
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3) Tento Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Domaniža bol schválený Všeobecne
záväzným nariadením obce Domaniža č. 78/2015 a nadobúda účinnosť dňom účinnosti
tohto VZN, t. j. 28.12.2015 .

František Matušík
starosta obce Domaniža
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CENNÍK POPLATKOV

1) Cena za prenájom hrobového miesta sa stanovuje nasledovne:
HROBOVÉ MIESTO

DOBA

CENA

Jednohrob ................................................ 1 rok

1,00 EUR

Dvojhrob ................................................. 1 rok

2,00 EUR

Trojhrob................................................... 1 rok

3,00 EUR

Štvorhrob ................................................. 1 rok

4,00 EUR

Jednohrob prehĺbený ............................... 1 rok

1,00 EUR

Jednohrobka ............................................ 1 rok

1,50 EUR

Dvojhrobka .............................................. 1 rok

3,00 EUR

Detský hrob ............................................. 1 rok

0,70 EUR

Urnový hrob ............................................ 1 rok

0,70 EUR

2) Nájomné sa platí minimálne na jeden rok a maximálne na päť rokov vopred.
3) Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom nájomného za
hrobové miesto je 2,00 EUR + poštovné.
4) Cena za rezervovanie hrobového miesta sa stanovuje ako dvojnásobok ceny za prenájom
hrobového miesta.
5) Nájom hrobového miesta, ktoré bolo zabezpečené na náklady obce sa neplatí.
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POHREBÍSK

ZRIAĎOVATEĽ POHREBISKA
Obec Domaniža
IČO:

00317195

Štatutár:

František Matušík, starosta obce

Miesto pohrebiska:

Pohrebisko Domaniža
parc. KN-C č. 231, parc. KN-C č. 230, parc. KN-C č. 2
Pohrebisko Kardošova Vieska
parc. KN-C č. 159, parc. KN-C č. 162

PREVÁDZKOVATEĽ
Obec Domaniža
Adresa:

018 16 Domaniža č. 426

IČO:

00317195

Štatutár:

František Matušík, starosta obce

Kontakt:

042/43 945 48

ZMLUVNÝ PARTNER
Pavol Slamka - Pieta
Sídlo:

Stred (Dom služieb) č. 39, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

34661697

Odborne spôsobilá osoba:

Pavol Slamka

Služby:

Poskytovanie odborného dohľadu pri vykonávaní
prevádzkovania pohrebiska – odborný dohľad,
konzultácie, usmerňovanie.
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POHREBISKÁ OBCE DOMANIŽA
Celkový počet miest pohrebiska Domaniža ........................... 966
Pohrebisko Domaniža
A
B
C E SPOLU
234 249 280 25
Identifikované miesta
788
13 98 24 4
Neidentifikované miesta
139
6
3
30 0
Prázdne miesta
39
Celkový počet miest pohrebiska Kardošova Vieska .............. 175
Pohrebisko Kardošova Vieska
S N
21 109
Identifikované miesta
20 10
Neidentifikované miesta
0 15
Prázdne miesta

SPOLU
130
30
15

Ročný prírastok miest.............................................................
Životnosť pohrebiska .............................................................

OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od okraja parcely v súlade s Územným plánom obce
Domaniža.
V ochrannom pásme pohrebiska nie sú žiadne objekty.
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VLASTNÍK POHREBISKA
Pohrebisko Domaniža je rozdelené na nasledovné sekcie:
- sekcia A
- parc. KN-C č. 231, v katastrálnom území Domaniža, je zapísaná na LV č. 935,
vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Domaniža, 018 16 Domaniža 2,
- sekcia B a sekcia C
- parc. KN-C č. 230, v katastrálnom území Domaniža, je zapísaná na LV č. 487,
vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Domaniža, 018 16 Domaniža 2,
- sekcia E
- parc. KN-C č. 2, v katastrálnom území Domaniža, je zapísaná na LV č. 487,
vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Domaniža, 018 16 Domaniža 2.

Pohrebisko Kardošova Vieska je rozdelené na nasledovné sekcie:
- Nový cintorín
- parc. KN-C č. 159, v katastrálnom území Kardošova Vieska, je zapísaná na LV č. 809,
vlastníkom je Obec Domaniža,
- Starý cintorín
- parc. KN-C č. 162, v katastrálnom území Kardošova Vieska, je zapísaná na LV č. 809,
vlastníkom je Obec Domaniža.

DOM SMÚTKU
Budova, súpisné číslo 430, je umiestnená na pohrebisku Domaniža, parc. KN-C č. 1235/3,
zapísaná na LV č. 598, druh stavby – budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá
a domy smútku, ktorej vlastníkom je Obec Domaniža, 018 16 Domaniža 426.
V dome smútku je obradná miestnosť, prípravná miestnosť, sociálne zariadenie s umývadlom,
miestnosť s chladiacim zariadením, ktoré pozostáva zo skrine chladiaceho priestoru
a kondenzačnej jednotky typu KJ 2 OZ-9, v. č. 00015, značky Calex a.s., s kapacitou pre
jedného zomretého.
Dom smútku je napojený na elektrickú energiu 10 x 220 V a 1 x 380 V, vodu z obecného
vodovodu a samostatnú žumpu.
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INŽINIERSKE SIETE NA POHREBISKU DOMANIŽA
Pohrebisko má rozvod vody s 2 miestami na odber vody napojenej na obecný vodovod.
Osvetlenie je zabezpečené stredom pohrebiska 3 ks samostatných svietidiel napojených na
verejné osvetlenie obce.
Údržbu pohrebiska, komunikácií a zelene, vývoz odpadu zabezpečuje obec.

INŽINIERSKE SIETE NA POHREBISKU KARDOŠOVA VIESKA
Pohrebisko nemá rozvod vody.
Osvetlenie je zabezpečené verejným osvetlením z cestnej komunikácie.
Údržbu pohrebiska, komunikácií a zelene, vývoz odpadu zabezpečuje obec.
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VOJNOVÉ HROBY
Na pohrebisku Domaniža v zmysle § 2 ods. a zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
v znení neskorších predpisov, sa nachádzajú tri vojnové hroby:
a) Skupinový hrob – nachádza sa na pohrebisku Domaniža, sekcia B hrobové miesto č.
195. V skupinovom hrobe sú pochované tieto obete II. svetovej vojny:
 Jozef Mucha, nar. 12.04.1898, zastrelený v Domaniži 16.04.1945
 Jozef Mucha, nar. 01.01.1920, zastrelený v Domaniži 18.04.1945
 Ondrej Hulín, nar. 18.07.1923, zastrelený v Domaniži 18.04.1945
Vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa skupinový hrob nachádza je Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť Domaniža, 018 16 Domaniža 2.
b) Pamätník padlým – nachádza sa parc. KN-C č. 5/1, v katastrálnom území Domaniža,
v parku na námestí. Na pamätníku „PAMIATKE PADLÝM 1939 – 1945“ sú uvedené
nasledovné mená:
 Rudolf Horák, nar. 18.02.1882, zavraždený v Domaniži 15.08.1941
 Jozef Mucha, nar. 12.04.1898, zastrelený v Domaniži 16.04.1945
 Jozef Mucha, nar. 01.01.1920, zastrelený v Domaniži 18.04.1945
 Imrich Juríček, nar. 20.10.1905, zastrelený v okolí Martina 30.09.1944
 Ondrej Hulín, nar. 18.07.1923, zastrelený v Domaniži 18.04.1945
 Jozef Dudák, nar. 12.05.1914, zastrelený v Prečíne 25.09.1944
 Richard Augustín, nar. 17.09.1924, zahynul v Schönzingene, Nemecko
07.02.1945
 Ladislav Súčan, nar. 11.02.1922, zastrelený vo Fačkove 25.09.1944
 Jozef Augustín, padol v okolí Kľaku 30.09.1944
 Stanislav Augustín, nar. 19.09.1923, zastrelený Nemcami
 Pavel Baláž, nar. 16.01.1898, zastrelený v Domaniži 29.10.1944
 Rudolf Melo Dubovan, nar. 27.04.1920, zastrelený v okolí Kľaku 30.09.1944
Vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa pamätník padlým nachádza je Obec Domaniža,
018 16 Domaniža 426.
c) Pamätná tabuľa – nachádza sa na parc. KN-C č. 616/3, v katastrálnom území
Domaniža, na budove súpis. č. 228. Na pamätnej tabuli je napísané: „V TEJTO
BUDOVE V DOBE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA BOL ŠTÁB
PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY MJR. PETRA POPOVA. POD VEDENÍM TEJTO
BRIGÁDY CELÁ OBEC POVSTALA DO BOJA PROTI FAŠIZMU.“
Vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa pamätná tabuľa nachádza je ELEKTRIA, spol.
s.r.o., IČO: 31 602 525, 018 16 Domaniža 228.
Pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby, sa prevádzkovateľ riadi ustanoveniami
zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.
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NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
Na pohrebisku Domaniža v sekcii A č. 156 sa nachádza hrob s náhrobkom Daniela Jaroslava
Bórika, ktorý bol rozhodnutím MK SR-3508/2000-400 zo dňa 05.06.2001 vyhlásený za
kultúrnu pamiatku.

KRYPTA KOSTOLA POD HLAVNÝM OLTÁROM KOSTOLA
Pod hlavným oltárom v Kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži sa nachádza krypta, v ktorej
sú uložené ostatky kňaza (plebána) Juraja Vrtíka, zavraždeného zbojníkmi Jánošíkovej družiny.

