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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k návrh zámeru obce na digitalizáciu obecného cintorína 

 

Materiál na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny.  

Predložený návrh má dopad na rozpočet obce vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2020, 

položka 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, podpoložka 717002 

Rekonštrukcia a modernizácia. 

 

Obecné zastupiteľstvo vymedzilo v rozpočte obce na rok 2020 na digitalizáciu 

obecného cintorína kapitálový výdavok vo výške 1000 eur, položka 717, podpoložka 717002. 

 

Podľa zákona o pohrebníctve je prevádzkovateľ cintorína (obec) povinný viesť evidenciu 

hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať náležitosti 

podľa zákona o pohrebníctve. Obec uvedené evidencie nevedie, taktiež nie sú uzatvorené 

nájomné zmluvy, resp. nájomné zmluvy sa na obecnom úrade nenachádzajú. Obec taktiež 

v účtovníctve neeviduje úhradu nájomného za hrobové miesta. 

 

Cieľom predkladaného návrhu zámeru digitalizácie cintorína je pasportizácia 

cintorína. Výsledkom pasportizácie cintorína, t. j. priameho geodetického digitálneho 

zamerania cintorína, hrobových miest (existujúcich a voľných), záujmových bodov, zberu dát 

z náhrobkov a podobne, je očíslovaná digitálna a papierová účelová mapa cintorína, databáza 

zomrelých. 

Informácie získané pasportizáciou a ďalšie informácie z vlastnej evidencie podľa zákona o 

pohrebníctve (napr. nájomcovia, nájomné zmluvy) možno vložiť do počítačového programu 

a následne ich zobrazovať, spracúvať a aktualizovať. Databázové a grafické informácie 

v limitovanom rozsahu danom zákonom o ochrane osobných údajov bude následne možné 

zverejniť na internetovom portáli a v informačnom systéme, čím sa dosiahne ďalší cieľ, a to 

virtuálny cintorín, prostredníctvom ktorého bude možné napr. zapáliť sviečku na konkrétnom 

hrobovom mieste, poslať kvety alebo odkaz. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer obce na digitalizáciu cintorína 

a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 7/2020) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 17. 01. 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh zámeru obce na digitalizáciu obecného cintorína  

 

Uznesenie č. .............../OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh zámeru obce digitalizovať obecný cintorín, predložený starostkou obce Ing. 

Máriou Jankovičovou, MBA a poslankyňou obecného zastupiteľstva pani Miriam 

Morihlatko. 

B. Schvaľuje 

1. Zámer obce digitalizovať obecný cintorín a jeho realizáciu.  

2. ......... 

 

 

Návrh uznesenia môže byť zmenený v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 

 


