Hlavný kontrolór obce Gôtovany
Správa o kontrolnej činnosti č. 8/2020
Na základe § 18d ods. (1) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 predkladám obecnému zastupiteľstvu
obce Gôtovany nasledujúcu správu č. 8/2020.
V mesiaci november a december 2020 bola vykonaná v kancelárii obecného úradu kontrola plnenia
podmienok Všeobecne záväzného nariadenia obce Gôtovany č. 1/2017 – o správe a prevádzke
pohrebísk v obci Gôtovany. Táto kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti za 2. polrok 2020 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Gôtovany č. 113/C zo dňa
15.07.2020.
Predmetom kontroly boli najmä záznamy o vedení evidencie v zmysle § 17 ods. 4, písm. a)
a plnenie povinností obce Gôtovany v zmysle § 21 a § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Východiská kontroly:
 Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Gôtovany č. 1/2017 – o správe a prevádzke pohrebísk v obci
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 Oficiálna webová stránka obce Gôtovany: http://www.gotovany.sk

Kontrola vedenia evidencie v zmysle § 17 ods. 4, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa
týkala najmä evidencie nasledovných údajov:
 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
 dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 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 a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
 dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (nájomná zmluva) a údaje o zmene
nájomcu,
 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
Ďalej to bola kontrola
 povinnosti umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
 zabezpečenia fotografickej dokumentácie po vykopaní hrobu, ktorá potvrdí splnenie
požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a jej následné uchovávanie
najmenej do uplynutia tlecej doby.
 Povinnosti uzatvárať na hrobové miesta nájomné zmluvy a podať ohlásenia o drobnej stavbe
Výsledky kontroly:
1) Obec Gôtovany v zmysle § 15, ods. 1 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve zriadila a aj prevádzkuje
dva cintoríny a to jeden v lokálnej časti obce „Vyšné Gôtovany“ a jeden v časti „Nižné Gôtovany“.
Cintorín v časti Nižné Gôtovany má ku dňu 30.11.2020 v novej časti cintorína celkom 106 obsadených

hrobových miest z toho je 99 klasických hrobov a 7 urnových hrobov, v starej časti je to 63 hrobových
miest.
Cintorín v časti Vyšné Gôtovany má podľa aktuálnej evidencie ku dňu 30.11.2020 celkom 54
obsadených hrobových miest.
2) Obec Gôtovany v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 131/2010 o pohrebníctve vedie evidenciu
prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky s programom URBIS spolu s grafickou evidenciou
hrobových miest. Údaje sa týkajú telesných pozostatkov osôb, uložených v hrobových miestach na
cintorínoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Gôtovany. Obec eviduje údaje: a to najmä
meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, informáciu, či sa jedná o jedno, dvoj, či trojhrob
alebo urnu, dobu nájmu hrobového miesta, informáciu či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené
ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob.
Upozorňujem obec Gôtovany na plnenie povinnosti zabezpečenia fotografickej
dokumentácie po vykopaní hrobu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c)
a d) a § 19 ods. 5, a jej následné uchovávanie najmenej do uplynutia tlecej doby (t.j. minimálne 10
rokov).
Upozorňujem obec Gôtovany na povinnosti umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku
aktuálny cenník služieb. Odporúčam prehodnotenie výšky aktuálnych poplatkov v článku 13
VZN č. 1/2017.
3) Obec vedie agendu nájomných zmlúv; eviduje údaje o nájomcoch hrobových miest, uzatvorení a
dobe nájmu jednotlivých hrobových miest. Nájomné zmluvy (zmluvy o nájme hrobového miesta) sa
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 663 až 684 Občianskeho zákonníka v aktuálnom platnom znení a
priebežne zverejňujú na webovej stránke obce Gôtovany, kde je zverejnených spolu 73 nájomných
zmlúv. Celkovo obec Gôtovany eviduje 181 uzatvorených nájomných zmlúv. Zmluvy sú rozdelené
označením na nové, staré (s), a na urnové (U). Posledná zverejnená nájomná zmluva je zmluva pod
číslom 99/2020, zverejnená dňa 16.7.2020.
Do nových nájomných zmlúv odporúčam doplniť ustanovenie podľa § 21, ods. 4. zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve:
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..
4) Upozorňujem obec Gôtovany na to, že je povinná v súlade s ustanovením článku 10 Uskutočňovanie stavieb; VZN č. 1/2017 – o správe a prevádzke pohrebísk v obci Gôtovany
upozorňovať nájomcov hrobového miesta na tú skutočnosť, že pre nový hrob na pohrebisku alebo na
úpravu už existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky rámu) je potrebné ohlásenie v zmysle § 57
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) pretože právo užívať hrobové miesto v súlade s ustanovením § 21, ods .1 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve vzniká až uzatvorením riadnej nájomnej zmluvy.
Upozorňujem aj na nesprávne znenie článku 10 VZN č. 1/2017 v bode č. 2) Stavebník drobnej stavby,
stavených úprav a udržiavacích prác na pohrebisku je povinný ohlásiť stavebného úradu obce
Gôtovany, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.

V Gôtovanoch, dňa: 30.11.2020
Vypracoval: Ing. Pavel Tylka, hlavný kontrolór obce Gôtovany

Zobrali na vedomie:
Obecný úrad obce Gôtovany v zastúpení starostom obce p. Jozefom Cútom dňa 13.01.2021.
So správou o kontrole boli poslanci OZ obce Gôtovany oboznámení dňa 27.01.2021 na
18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

