Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronská Dúbrava č. 1/2015,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Hronská Dúbrava
Obec Hronská Dúbrava, Obecné zastupiteľstvo v Hronskej Dúbrave v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a §
11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronská Dúbrava,
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Hronská Dúbrava
Časť I.
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb,
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými
pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska,
s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov sú ustanovené v zákone
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
§2
Základné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádzajú zo zákona č.131/2010 Z.z. o
pohrebníctve a upravujú prevádzkovanie pohrebísk na území obce Hronská Dúbrava.
2. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk sa vzťahuje na pohrebiská v obci Hronská Dúbrava, na
prevádzkovateľa pohrebísk, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov
pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
3. V obci Hronská Dúbrava sú zriadené dve pohrebiská, ktorého je obec vlastníkom a
prevádzkovateľom:
Pohrebisko obce Hronská Dúbrava – dolná časť,
Pohrebisko obce Hronská Dúbrava – Horná Dúbrava.
Časť II.
Ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska
§3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ pohrebiska:

Obec Hronská Dúbrava
IČO: 00 320 668
Adresa: Obecný úrad Hronská Dúbrava 112,
966 11 Trnavá Hora, kontakt: 045/ 6775365, 045/ 6775366
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Brhlík – starosta obce

Odborne spôsobilá osoba:

Miroslav Čakloš, J.Kráľa 900/5, 965 01 Žiar nad Hronom
firma: Miroslav Čakloš – ORCHIDEA, SNP 600/94,
965 01 Žiar nad Hronom, kontakt: 045/ 673 8451
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§4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu domu smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
Vykopanie hrobu, zasypanie hrobu a vykonávanie exhumácie
1. Práce súvisiace s vykopaním a zasypaním hrobu a vykonávanie exhumácie v plnom rozsahu
vykonávajú zamestnanci pohrebných služieb v zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m,
b) pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
c) prehĺbený hrob musí mať hĺbku 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 (na dvoj hrob a viac hrob
sa tieto požiadavky nevzťahujú),
f) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške
1,2 m.
3. Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
- detský hrob 60 x 100 cm
- jednohrob
110 x 250 cm
- dvojhrob
230 x 250 cm
- trojhrob
310 x 250 cm
- urnové miesto 100 x 100 cm
4. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Na každé nové
hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice. Pri výkope nového hrobu, pohrebné služby
môžu zahájiť kopanie hrobu až po vytýčení hrobového miesta a vymeraní rozmerov hrobu
oprávnenou osobou, ktorú určí prevádzkovateľ. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je
výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
5. Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska
Správa a údržba pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska, ktorým je Obec Hronská Dúbrava, vykonáva nasledovné činnosti pri
údržbe pohrebísk:
a) zabezpečuje poriadok a čistotu na pohrebisku,
b) udržiava objekty nachádzajúce sa na pohrebiskách a to dom smútku (vrátane chladiaceho
zariadenia) a informačné tabule, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, na ktorých sú umiestnené plány
hrobových miest a tento prevádzkový poriadok
c) udržiava inžinierske siete na pohrebisku,
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d) stará sa o oplotenie pohrebiska,
e) stará sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby a kosby,
f) vykonáva úpravu, čistenie a zimnú údržbu komunikácii na pohrebisku,
g) nakladá s odpadmi z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi,
h) uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta a prijíma platby.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) viesť evidenciu pohrebiska (evidencia hrobových miest a evidencia prevádzkovania pohrebiska),
c) zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov,
d) prepožičať Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony spojené s pohrebným
obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou,
e) umožniť rodičovi, ak požiada o pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike,
f) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví
a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
g) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve,
h) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods.1 zákona o pohrebníctve,
i) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa §19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,
j) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,
k) zabezpečovať celý proces súvisiaci s nájomnými zmluvami na hrobové miesta a pri výpovedi
nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve,
l) nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi,
m) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
n) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
o) zabezpečiť, aby prevádzkový poriadok pohrebiska bol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na
pohrebisku,
p) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Nájomná zmluva
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov, alebo urnové miesto na uloženie urny s
popolom. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr, ako po
uplynutí tlecej doby. Platba za hrobové miesto sa hradí vždy na 10 rokov vopred.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 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. O pripravovanom zásahu je povinný vopred
písomne informovať nájomcu a o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný bezodkladne
písomne informovať nájomcu.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobov, pretože sú súkromným majetkom
nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojim konaním.
Prechod k nájmu hrobového miesta

1. V prípade uloženia ľudských pozostatkov do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom
hrobu nájomnou zmluvou, v krajnom prípade potvrdením o zaplatení. Pri úmrtí nájomcu
hrobového miesta má prednostné
právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové
miesto osoba blízka v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno
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uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
2. Pôvodní nájomcovia hrobov nie sú oprávnení previesť nájom hrobov na iné osoby, s výnimkou
blízkych osôb. Prechod zmluvného vzťahu z nájomnej zmluvy, na osobitnú odôvodnenú žiadosť
nájomcu, môže byť dohodnutý iba so súhlasom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zapíše nového
nájomcu do evidencie a uzatvorí s ním novú zmluvu o nájme hrobového miesta.
3. Pri úmrtí nájomcu, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí
prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu
zomrelého nájomcu.
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty (výzva na úhradu na ďalších
10 rokov).
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a)
a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady vrátane
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a)
a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď
sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) je
povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo
nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c)
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového
miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho
prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c)
a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.
Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ
pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide
o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
§5
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového
miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

4

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie u prevádzkovateľa pohrebiska,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a sú povinní správať sa
spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebisku nie je dovolené robiť hluk, používať
alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky, vstupovať už pod ich vplyvom, odkladať odpadky a iné
veci mimo miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá. Návštevníci nesmú
poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku. Maloleté osoby by na cintorín mali
vstupovať len v sprievode dospelej osoby, ktorá nesie za ne zodpovednosť.
3. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste, alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné
predpisy v zmysle platných právnych predpisov.
§7
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebiská sú prístupné verejnosti nepretržite.
2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky
pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, napr. v dobe
vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť
návštevníkov pohrebiska.
§8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest.
1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Do hrobu je možné
uložiť aj urnu s popolom.
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Ak sa zistí, že ľudské
ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu.
3. Pred 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 rakvou bude najmenej 1 m.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami;
rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená
tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Plán hrobových miest je vyvesený na informačných tabulách, ktoré sú na pohrebiskách.

§9
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách v Hronskej Dúbrave je stanovená na 10 rokov.
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§ 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidencia hrobových miest,
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.
2. Evidencia hrobových miest obsahuje:
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, alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo
pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
3. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:
a) údaj o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) údaje o zrušení pohrebiska.
§ 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad vznikajúci užívaním hrobových miest (kvetinová výzdoba, sviečky, kahance a pod.) sa
prechodne uskladňuje v kontajneroch, ktoré sa nachádzajú pri pohrebisku. Vyvážanie kontajnerov
zabezpečuje obec.
2. Stavebný odpad je nájomca, alebo zhotoviteľ povinný odviesť z pohrebiska na vlastné náklady.
V prípade, že takýto odpad bude umiestnený v priestoroch pohrebiska, bude to považované za
priestupok.
§ 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných
obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domu smútku
obstarávateľovi pohrebu a tej pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt.
3. Pracovníci pohrebnej služby sú povinní zdržať sa v styku z pozostalými necitlivého správania a
svojim vystupovaním zachovávať dôstojnosť pietneho aktu.
4. Pohrebné služby sú zodpovedné:
- za výkop hrobu a jeho zasypanie,
- za prípadné poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.
5. Pohrebné služby sú povinné:
- dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
- svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,
- pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať vytýčené hranice rozmeru hrobu.
§ 13
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Cenník služieb
1. Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov:
Jednohrob
- 10,00 €
Dvojhrob
- 17,00 €
Detský hrob
- 5,00 €
Urnové miesto - 10,00 €
2. Prepožičanie Domu smútku pri pohrebnej rozlúčke - 5,00 €
3. Uloženie zomrelého v chladiacom zariadení (za 1 deň)
- 2,00 €
4. Za hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce, sa prenájom nespoplatňuje.

Časť III.
Ostatné ustanovenia
§ 14
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch (zákon č.
372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov).
3. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
4. Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 €.
5. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je
príjmom rozpočtu obce.
Časť IV.
Spoločné ustanovenia
§ 15
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový
poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
2. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve.
Časť V.
Záverečné ustanovenia
§ 16
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1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Hronská Dúbrava č. 05 z roku 2010.
2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky prevádzkového poriadku pohrebiska schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Hronskej Dúbrave formou dodatkov k tomuto VZN.
3. Obecné zastupiteľstvo v Hronskej Dúbrave sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 10.03.2015 uznesením č. 1/2015 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 10.03.2015.
Toto VZN bolo vyhlásené formou vyvesenia na úradných tabuliach Obecného úradu v Hronskej
Dúbrave od 23.02.2015 do 10.03.2015.

Mgr. Jozef B r h l í k, v.r.
starosta obce
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