Obec Lovčica–Trubín na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie
OBCE LOVČICA – TRUBÍN

č. 3/2013
O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA OBCE LOVČICA – TRUBÍN

Identifikačné údaje
Zriaďovateľ pohrebiska : Obec Lovčica – Trubín
IČO : 00320838
Štatutárny zástupca : Rudolf Námešný, starosta obce
Miesto pohrebiska : Obec Lovčica – Trubín, Trubín
Prevádzkovateľ : Obec Lovčica – Trubín
Adresa : Obec Lovčica – Trubín, Obecný úrad, Lovčica 116, 966 23 Lovčica – Trubín
Štatutárny zástupca : Rudolf Námešný
Kontakt : 045/ 67 90 126
Správca pohrebiska : Jozef Balún, zamestnanec obce
Kontakt : 0905 551 348
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotnotechnických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich
spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby
pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom,
ale aj aby sa pri ich používaní dodržiaval Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z., zdravotné
a iné predpisy.
Čl.2
Rozsah platnosti
Tento poriadok upravuje prevádzku verejného pohrebiská nachádzajúceho sa v intraviláne
obce Lovčica – Trubín, katastrálne územie Trubín.

Čl. 3
Základné pojmy
Pohrebisko je cintorín, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.
Cintorín je pohrebisko určené na pochovanie.
Urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme.
Urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme.
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu,
hrobky alebo miesto na uloženie urny.
a/ Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
b/ Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pre uplynutím tlecej doby
nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácií s telesnými ostatkami uloženými
v spodnej rakve.
c/ Dvojhrob alebo viac hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami bezprostredne vedľa seba.
d/ Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý
slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa
rakva nezasypáva zeminou.
e/ Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované.
f/ Skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky
odstraňuje.
6. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
7. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
8. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od
momentu smrti po pochovanie.
9. Zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné
pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov.
10. Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu,
hrobky na verejnom pohrebisku, uloženie urny s popolom na pohrebisku.
11. Opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta na in
miesto.
12. Pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne
spojený s obradom.
13. Služby spojené s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom
a služby spojené s údržbou hrobového miesta.
1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 4
Popis pohrebiska
1. Pohrebisko – cintorín Obce Lovčica – Trubín sa nachádza v katastrálnom území
Trubín, parcelné čísla 70/1. Je rozdelené do 6 sekcií s označením A,B,C,D,E,F.
Hrobovým miestam sú pridelené čísla.
2. Dom smútku je súčasťou pohrebiska a je umiestnený v jeho areáli. Zastavaná plocha
DS je 153 m2, parc. číslo 70/2.

3. Dom smútku je napojený na verejnú elektrickú a vodovodnú sieť. Vedie k nemu
asfaltová komunikácia. Má dispozičné riešenie : miestnosť s chladiacim zariadením,
sociálne zariadenie, prevádzková miestnosť.
Čl. 5
Správa domu smútku
1. Dom smútku slúži na :
a/ dočasne uloženie ľudských pozostatkov v miestnosti vybavenej chladiacim
zariadením
b/ vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov
2. Dom smútku je vybavený lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa
požiadaviek platnej normy.
3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
4. Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pre začatím smútočného obradu
alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
Čl. 6
Preventívne hygienické opatrenia v dome smútku
1. Preventívne opatrenia :
a/ personál je upozornený na dodržiavanie zásad osobnej hygieny
b/ personál má k dispozícií potrebné osobné ochranné /rukavice/ vrátane vhodného
pracovného odevu
c/ dodržiavajú sa postupy pre prácu s čistiacimi a dezinfekčnými prípravkami podľa
doporučení výrobcu dezinfekčných prípravkov a prostriedkov
2. Dekontaminácia pracovných pomôcok a prostredia sa vykonáva :
a/ mechanickou očistou
b/ dezinfekciou
Pri dezinfekcii je potrebné dodržiavať správnu koncentráciu dezinfekčného
prostriedku. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred
použitím. Pri dezinfekcii povrchov sa zachováva dvojetapový postup – najskôr
mechanická očista a potom vlastná dezinfekcia. Prvú a druhú etapu možno spojiť za
použitia vhodnej kombinácie dezinfekčných prostriedkov. Aj pri jednoetapovom
postupe je vhodné vopred odstrániť hrubé nečistoty. Je potrebné dodržať predpísanú
dobu pôsobenia dezinfekčného prostriedku. Upratovanie v DS sa vykonáva po každom
pohrebnom akte. Ako čistiace a dezinfekčné prostriedky sa používajú Savo, Domestos,
Jar, Chloramín a pod.
Čl. 7
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :
a/ vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b/ vykonávanie exhumácie
c/ vedenie evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska
d/ správu a údržbu pohrebiska

e/ vykonáva správu Domu smútku a sprístupňuje ho pohrebným službám a pozostalým
pred pohrebným obradom a tiež k ukladaniu ľudských pozostatkov
d/ vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na pohrebisku
f/ povoľuje vstup na pohrebisko kamenárskym firmám
g/ vykonáva správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku vrátane prístupovej
komunikácie
h/ zabezpečuje likvidáciu odpadu
Čl. 8
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :
1. Viesť evidenciu pohrebiska, ktorá musí obsahovať :
a/ meno , priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené
v hrobovom mieste
b/ dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania
c/ záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
d/ meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická
osoba, názov obce, ak je nájomcom obec
e/ dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu
f/ údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
g/ skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu /§ 14 zákona č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov/ alebo či
ide o vojnový hrob /Zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení
neskorších predpisov
h/ údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého
ľudského plodu
2. Viesť evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a/ zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b/ zrušení pohrebiska
3. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
Čl. 9
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne tak,
aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do
96 hodín od úmrtia, nie však pre uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
mŕtveho možno ihneď pochovať, to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,
ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedeným v osobitnom predpise

4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14
dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písmena h) zákona č. 131/2010
Z.z.
5. Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané :
a/ vystaviť ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac
ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení
b/ zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom,
ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti
Čl. 10
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. Rakvu s ľudskými pozostatkami môže do hrobu ukladať len osoba poverená
prevádzkovateľom a iná osoba len so súhlasom prevádzkovateľa. To isté platí aj
o vykonávaní prác spojených so zaisťovaním exhumácie.
2. Hrob sa ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky :
a/ hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí mať najmenej 1,6 m
b/ hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
c/ prehĺbený hrob musí mať aspoň 2,2 m
d/ dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
e/ bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
/ nevzťahuje sa na dvojhrob a viachrob/
f/ rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m.
3. Pri budovaní nových hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu, musia byť
dodržané rozmery :
- jednohrob 120x245cm
- dvojhrob 220x245cm
- trojhrob 320x245cm
- detský hrob 70x160cm
- urnový hrob 100x100cm
Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov pokiaľ spracovaný projekt nehovorí inak.
4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí mať najmenej 10 rokov.
5. Tlecia doba na pohrebisku Obce Lovčica – Trubín je ustanovená na 10 rokov .
6. Ak za zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
7. Pre uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
8. Do hrobky je možné uložiť viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pre únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
9. Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora alebo na
žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

Čl.11
Nájomná zmluva, výpoveď nájomnej zmluvy, povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy,
uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska a záujemcom o hrobové miesto.
2. Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom podpisu zmluvy. Doba
nájmu podľa prvej uzatvorenej zmluvy nesmie byť kratšia ako 10 rokov, resp. kratšia
ako tlecia doba určená pre pohrebisko obce Lovčica – Trubín.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska má právo nájomnú zmluvu vypovedať, ak
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu
b/ sa pohrebisko ruší
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
d/ prenajaté miesto alebo hrobka nie sú udržiavané v dobrom stave
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 6 týždňov pred uplynutím lehoty nájmu
upozorniť nájomcu na tieto skutočnosti. Ak nie je známa adresa nájomcu, upozorní
prevádzkovateľ pohrebiska na tieto skutočnosti verejnou vyhláškou.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť nájomcu 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
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného
v odseku 6 písm. c/ alebo d/ a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok
odo dňa, doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby
najneskôr do tejto lehoty odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote
neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska považuje za
opustenú vec.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvy z dôvodu uvedeného v odseku
6 písm. c/ alebo d/ a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na
mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy
nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu
príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého
sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ považuje
za opustenú vec.
8. Keď právo na prenajaté miesto zaniklo, správca pohrebiska vyzve nájomcu písomne,
alebo ak jeho adresa nie je známa verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil
príslušenstvo hrobu.
Ak nájomca v určenej lehote vo výzve nevyhovie, správca pohrebiska odstráni
príslušenstvo hrobu na náklady nájomcu.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu podľa čl. 11 ods. 6 písm. a/ alebo
b/ tejto zmluvy, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné

náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové
miesto.
9. Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté miesto sa buď ponechajú na
doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa
popol zmieša so zemou.
10. Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom
podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
11. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
12. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto , vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa
adresa nájomcu, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
13. Nájomca, ktorý nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať o poriadok v okolí
hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác podnikateľskému,
resp. inému subjektu.
14. Nájomcovi je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné
predmety
Čl. 12
Povinnosti návštevníkov a správanie sa na pohrebisku
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zdržať sa takého jednania, ktoré by sa dotýkalo
dôstojnosti zomrelých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti.
V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto
miesta je zakázané :
a/ vodiť na pohrebisko psov a iné zvieratá
b/ jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach
s motorovým vozidlom možno vchádzať na pohrebisko len s povolením
prevádzkovateľa pohrebiska :
- na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu
- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta
- na dopravu nevládnych, zdravotne postihnutých osôb
c/ vstup motorového vozidla do jednotlivých sektorov pohrebiska pomedzi hrobové
miesta
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a omamné psychotropné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň.
3. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
4. Odpadky je potrebné odkladať na určené miesta.
5. Návštevníci ani nájomcovia hrobových miest nemajú oprávnenie vykonávať akékoľvek
zásahy do zelene vysadenej prevádzkovateľom pohrebiska. Bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa nemôžu vykonávať akúkoľvek výsadbu drevín v areáli pohrebiska.

6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru prípadne poškodenie
iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
7. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
8. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je
povolené obmedzovať ich priechodnosť.
9. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať alebo
obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania
exhumácie a pod.
10. Usporiadanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa.
11. Na pohrebisku je povolené vykonávať akékoľvek práce len v takom rozsahu a takým
spôsobom, ktorý ustanovuje tento poriadok. Vykonávanie opráv a úprav hrobových
zariadení a kamenárskych prác je potrebné pred zahájením oznámiť správcovi
pohrebiska.
12. Dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku vykonávajú starosta obce, členovia
obecného zastupiteľstva.
13. Pohrebisko je prístupné verejnosti bez časového obmedzenia
Čl. 13
Spôsob nakladanie s odpadmi
1. Nájomníci a návštevníci hrobového miesta pohrebiska ukladajú odpad z hrobového
miesta do zberných nádob na to určených. Na pohrebisku je umiestnený 1
veľkokapacitný kontajner.
2. Nájomcovia a návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať :
a/ zvyšky kvetinovej výzdoby
b/ nádoby od sviečok
c/ poškodené ozdobné predmety.
3. Náklad na odstránenie odpadkov zo zberných nádob znáša prevádzkovateľ
pohrebiska.

Čl. 14
Cenník služieb
Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom pohrebiska Lovčica – Trubín.
1. Nájom za hrobové miesto je stanovený na dobu 10 rokov.
Prvý poplatok za jedno hrob na 10 rokov ................................10,- EUR
Udržiavací poplatok na ďalších 10 rokov ................................17,- EUR
Prvý poplatok za dvoj hrob na 10 rokov ..................................20,- EUR
Udržiavací poplatok za dvoj hrob na ďalších 10 rokov............33,- EUR
Prvý poplatok za detský hrob na 10 rokov.................................7,- EUR

Udržiavací poplatok za detský hrob na ďalších 10 rokov.........13,- EUR
Prvý poplatok za urnový hrob na 10 rokov ................................7,- EUR
Udržiavací poplatok za urnový hrob na ďalších 10 rokov........13,- EUR
Prvý poplatok za troj hrob na 10 rokov.....................................26,- EUR
Udržiavací poplatok za trom hrob na ďalších 10 rokov............40,- EUR
2. Prenájom DS na pohrebisku
Prenájom DS na obrad + použitie chladiaceho zariadenia .........33,- EUR
Prenájom DS na obrad ................................................................10,-EUR
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 3/2013 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA OBCE
LOVČICA – TRUBÍN bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 28. 11. 2013
a zvesené dňa 13. 12. 2013.
2. VZN č. 3/2013 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA OBCE LOVČICA
– TRUBÍN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013.
3. Pokiaľ toto VZN č. 3/2013 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA OBCE
LOVČICA – TRUBÍN neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa
v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
4. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je postihnuteľné
podľa zákona č. 131/2010 Z.z .

Čl. 16
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014.

Rudolf Námešný
starosta obce

