OBEC KAUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obecné zastupiteľstvo obce v Kapušanoch na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4
odst. 1 a § 6 ods. 1 zákona 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 zákon č. 398/2019 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
Kapušany toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KAPUŠANY č. 1/2020
o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska určuje podmienky, zásady a opatrenia,
ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade
so zákonom NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzt'ahuje na prevádzkový poriadok pohrebiska.
3. Pohrebisko leží na území obce Kapušany.
4. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa ďalej vzťahuje na pohrebisko a objekty
nachádzajúce sa na pohrebisku ako je Dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť
pohrebiska, prevádzkovateľa pohrebiska, nájomníkov hrobových miest, poskytovateľov
služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.
Článok 2
Rozsah platnosti
1. Existujúce pohrebisko a Dom smútku v obci Kapušany prevádzkuje obec.
2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Pohrebisko:
Kapušany
Prevádzkovateľ pohrebiska:
Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
IČO:
00327239
DIČ:
2021225525
Pevná linka:
051/7941 102
E- mail:
kapusany@kapusany.sk
3. Osobitnou podmienkou pre prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska je zabezpečená odborne spôsobilou
osobou, s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej
služby a pohrebiska, vydaným Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva (podľa §6
ods. 6 písm. b, §15 ods. 3 písm. d zákona č. 355/2007 Z. z.) na základe dohody
s prevádzkovateľom pohrebiska:

Obchodné meno:
Peter Medek – kvetinárstvo a pohrebná služba
IČO:
50608991
DIČ:
1030961426
Miesto podnikania:
Terchovská 13615/3A, 080 01 Prešov
Prevádzka:
Hlavná 131/64, 082 12 Kapušany
Mobilná linka:
0915 033 101
E- mail:
petermedek28@gmail.com
4. Správca pohrebiska je osoba poverená prevádzkovateľom pohrebiska, ktorá je
zodpovedná za spravovanie a udržiavanie pohrebiska a objektov nachádzajúcich sa na
pohrebisku ako je Dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska.
5. Osoba zodpovedná za evidenciu pohrebiska je poverená prevádzkovateľom pohrebiska
viesť evidenciu pohrebiska (evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania
pohrebiska).
Článok 3
Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska
1. Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska tvorí Dom smútku, kde sú situované:
- obradná sieň,
- skladové priestory,
- sociálne zariadenia pre návštevníkov Domu smútku zásobované pitnou vodou
z verejného vodovodu,
- v sociálnych zariadeniach so sprchou je dostupná studená a teplá voda, ktorá je
zabezpečená elektrickým bojlerom a elektrickým prietokovým ohrievačom,
- odpadová voda je napojená na samostatnú žumpu,
- vykurovanie Domu smútku je zabezpečené prostredníctvom plynového kúrenia,
- šatňa s úložnými skrinkami pre personál,
- sociálne zariadenie osobitne pre personál,
- miestnosť pre chladiace zariadenia tvorené samostatnou chladiacou vitrínou pre jedno
telo a chladiacim boxom pre 3 telá.
2. Ďalšie vybavenie pohrebiska:
- zvonica,
- studňa s úžitkovou vodou. Voda nie je pitná.
- nádoby na separovaný zber odpadu (sklo, plast, bioodpad),
- veľkoobjemový kontajner na odpad.
Článok 4
Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku
1. Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebisku tieto služby:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu a práce súvisiace s pochovávaním,
b) odkrytie a zakrytie hrobu, izolácia (pomník, hrobka),
c) Americké pochovávanie,
d) vykonávanie exhumácie,
e) prenájom Domu smútku na pohrebný obrad,
f) prenájom chladiaceho zariadenia,
g) prenájom hrobového miesta,
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h) vstup na pohrebisko pre fyzické a právnické osoby za účelom vykonania
požadovaných prác.
Článok 5
Správa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ spravuje a udržiava pohrebisko a objekty nachádzajúce sa na
pohrebisku ako je Dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) poriadok a čistotu na pohrebisku,
b) inžinierske siete na pohrebisku,
c) oplotenie pohrebiska,
d) úpravu, čistenie a zimnú údržbu na komunikácii pohrebiska,
e) zber a odvoz odpadu z pohrebiska v súlade s právnymi predpismi,
f) dodávku vody na pohrebisku, určenú na prevádzkové účely, polievanie zelene
a pri údržbe prenajatých hrobových miest (voda nie je určená na priemyselné
účely čistenia a umývania hrobov prostredníctvom umývacích firiem),
g) osvetlenia pohrebiska na miestach, kde je vybudované,
h) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
i) dodávku vody, elektriny a plynu do Domu smútku,
j) otváranie a zatváranie Domu smútku podľa potreby,
k) údržbu všetkých zariadení v Dome smútku,
l) poriadok, čistotu a dezinfekciu v Dome smútku,
m) poriadok, čistotu a dezinfekciu v Dome smútku v časti – miestnosť na úpravu
ľudských pozostatkov (vrátane chladiacich zariadení) – zabezpečuje pohrebná
služba Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba,
n) uzatváranie zmlúv o nájme hrobového miesta a prijímanie platieb.
Článok 6
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
b) viesť evidenciu pohrebiska (evidenciu hrobových miest a evidenciu
prevádzkovania pohrebiska),
c) viesť situačný plán pohrebiska, viesť v ňom evidenciu voľných miest a na
požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu,
d) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
listom o prehliadke mŕtveho, štatistickým hlásením o úmrtí vystavené
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, pasom pre mŕtvolu, ak ide
o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
e) prenajímať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov nájomcovi za podmienok ustanovených zákonom a týmto
poriadkom,
f) zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov,
g) poskytnúť Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony
spojené s pohrebným obradom vykonané dôstojne a s náležitou pietou,
h) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský
plod,
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i) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí
splnenie požiadaviek na ukladanie ľudských pozostatkov podľa zákona
o pohrebníctve, a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby,
j) 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,
k) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa zákona o pohrebníctve,
l) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa zákona o pohrebníctve,
m) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa zákona o pohrebníctve,
n) dodržiavať zákaz pochovávania podľa zákona o pohrebníctve,
o) zabezpečovať celý proces súvisiaci s nájomnými zmluvami na hrobové
miesta a pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa zákona
o pohrebníctve,
p) nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi,
q) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
r) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
s) zabezpečiť, aby prevádzkový poriadok pohrebiska bol verejnosti prístupný na
mieste obvyklom na pohrebisku,
t) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na
vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu.
Článok 7
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska
a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta
uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom.
Nájomná zmluva má písomnú formu. Uzavretím nájomnej zmluvy vzniká nájomcovi
právo užívať hrobové miesto. Vlastníctvom nájomcu hrobového miesta je len
príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.
3. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné sa podľa
zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádza počas tlecej doby minimálne na 10 rokov.
4. 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.
5. Nájom možno zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu, hrobky alebo uloženia spopolnených
pozostatkov (urny s popolom) na pohrebisku za poplatok. Rezervácia hrobového
miesta dopredu pred uložením pozostatkov je možná iba pri dostatočnej kapacite
hrobových miest obce na pohrebisku. Nájomná zmluva sa uzatvára aj na rezervované
hrobové miesto s výberom nájomného.
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6. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta (rezervovaného hrobového miesta) sú jeho
pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol nájomcom; prenajímateľ zabezpečí úhradu
nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od blízkej
osoby.
7. Ak je občan pochovaný na náklady obce hrobové miesto sa neplatí. Obec je oslobodená
od platenia nájmu za hrobové miesto.
8. Nájomné za hrobové miesto sa uhrádza za obdobie 10 rokov podľa zmluvy o nájme
hrobového miesta.
9. Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta a zaplatením nájomného vzniká
nájomcovi právo užívať hrobové miesto a oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky
alebo ľudské ostatky do hrobového miesta.
10. Hrobové miesto nájomca upraví, aby nenarušil estetický vzhľad pohrebiska. Zriadenie
stavby na prenajatom hrobovom mieste (základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný
kameň, náhrobná doska, oplotenie) a opravy príslušenstva hrobov sa realizujú iba so
súhlasom prevádzkovateľom pohrebiska.
11. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste sa nájomca riadi prevádzkovým
poriadkom pohrebiska, dodržiava rozmery a tvar stavby. Nájomca dodržiava základné
všeobecné podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
12. Nájomca zriadi alebo zrekonštruuje stavbu na prenajatom hrobovom mieste
na
vlastné náklady. Vzniknutý stavebný odpad nájomca odvezie z pohrebiska na vlastné
náklady.
13. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby
príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné
náklady.
14. Pri užívaní hrobového miesta nájomca nemanipuluje s ľudskými ostatkami.
15. Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov (aj v prípade manipulácie alebo ukladania urny), ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie.
16. Nájomca nezasahuje do existujúcej zelene, nevysádza stromy a kríky na pohrebisku.
Umiestnenie lavičky je možné len po písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska,
ak to okolnosti na pohrebisku umožňujú.
17. Nájomca neodkladá časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta a neopiera ich
o susedné príslušenstvá hrobov.
18. Nájomca odstráni z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad
z vyhorených sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska.
19. Postúpenie práv a povinnosti z nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, za ktoré bolo
zaplatené nájomné, môže bezodplatne nájomca vykonať v prospech inej osoby až po
prerokovaní s prevádzkovateľom pohrebiska, s jeho písomným súhlasom a následnou
zmenou v evidencii hrobových miest.
20. Nájomca je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska písomnou formou nahlásiť všetky
zmeny kontaktných údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest (aktuálna
adresa trvalého pobytu, kontakty: telefón, e-mail).
21. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby
príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné
náklady.
22. 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 v zmysle prevádzkového
poriadku pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ

5

pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
23. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie alebo odcudzenie príslušenstva
hrobového miesta nájomcu, pretože nezabezpečuje ich stráženie.
24. Ak príslušenstvo hrobu opotrebením a znehodnotením ohrozuje bezpečnosť okolia
hrobového miesta, nájomca bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu na vlastné
náklady. Ak nájomca vzniknuté nedostatky neodstráni, prevádzkovateľ pohrebiska
zabezpečí príslušenstvo hrobu a zaistí bezpečnosť na náklady nájomcu hrobového
miesta.
Článok 8
Výpoveď nájomnej zmluvy a zánik práva k hrobovému miestu
1. Právo k hrobovému miestu zanikne uplynutím doby nájmu, zrušením hrobového miesta,
vzdaním sa hrobového miesta, resp. výpoveďou.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa
s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie
prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy,
oznámi mu to týmto spôsobom.
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 podľa odseku 2 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového
miesta.
4. Prevádzkovateľ 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
s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.
a) ak je nájomca 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 sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec,
b) ak nájomca nie je známy, prevádzkovateľ 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.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa odseku 4, musí
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu
príslušenstva hrobu.
6. K likvidácii hrobu môže dôjsť až po zániku nájmu.
Článok 9
Stavebné práce na pohrebisku
1. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonať iba so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
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2. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia
prevádzkovým poriadkom. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového
poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava pomníka, rekonštrukcia pomníka
a príslušenstva hrobu.
3. Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonávať na základe zmluvy alebo
objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb, alebo
si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Začatie prác na príslušenstve hrobu je možné
až po získaní povolenia na dané práce prevádzkovateľom pohrebiska. Nájomca je
povinný uviesť dodávateľa prác a charakter prác prevádzkovateľovi pohrebiska. Bez
povolenia je zakázané budovanie stavby pomníkov a príslušenstva hrobu na
pohrebisku.
4. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste platia zásady:
a) realizáciou stavebných prác na hrobovom mieste zhotoviteľ neohrozuje okolité hroby
a ich príslušenstvo, dodržiava rozmery stanovené prevádzkovateľom pohrebiska,
b) pri nedodržaní stanovených rozmerov hrobu a jeho príslušenstva uvedených
v povolení, môže prevádzkovateľ pohrebiska nariadiť úpravu hrobu a jeho
príslušenstva na stanovené rozmery podľa pokynov prevádzkovateľa pohrebiska na
náklady zhotoviteľa,
c) stavebný odpad je nájomca, alebo zhotoviteľ povinný odviesť z pohrebiska na
vlastné náklady,
d) po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo
zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta.
5. K vstupu na pohrebisko pre fyzické a právnické osoby, vykonávajúce parné
a vysokotlakové čistenie pomníkov je potrebné povolenie prevádzkovateľa pohrebiska.
Počas čistenia musia byť okolité hroby chránené, tak aby nedošlo k ich znečisteniu,
alebo k prípadnému poškodeniu (pomník, príslušenstvo, kvety, vence a pod.). Ak dôjde
k prípadnému znečisteniu, je vykonávateľ povinný znečistenie odstrániť a uviesť do
pôvodného stavu.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať terénne úpravy, realizáciu stavby
počas pohrebného obradu a slávnostného kladenia vencov na pohrebisku.
Článok 10
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov
1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky alebo ostatky.
2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania
zosnulého za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu. Do hrobu je
možné uložiť aj urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami.
3. Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu, pokiaľ
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. pri epidémii).
4. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
5. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
6. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej
tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC
a iných nerozložiteľných materiálov. Rakvy musia byť pevne uzavreté.
7. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky je možné len s vedomím prevádzkovateľa
pohrebiska.
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8. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do hrobu alebo hrobky.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ostatky sa ukladajú v urne s popolom na
pohrebisku.
9. Pri ukladaní ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na pohrebisku prevádzkovateľ
pohrebnej služby nesmie poškodiť okolité hroby a príslušenstvo pohrebiska.
10. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo 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.
11. Plány hrobových miest na pohrebisku, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
prevádzkový poriadok, sú uložené a prístupné k nahliadnutiu u prevádzkovateľa
pohrebiska. Zjednodušená orientačná mapa cintorína je na informačnej tabuli na
pohrebisku.
12. Prevádzkovateľ pohrebiska alebo prevádzkovateľ pohrebnej služby zabezpečujúci
pohreb, môže ukladať zeminu počas výkopu hrobu ako aj náhrobnú dosku na okolité
hroby do doby ukončenia obradu a pochovania, ak má povolenie od nájomcu
dotknutého hrobového miesta. Po ukončení prác je prevádzkovateľ pohrebiska alebo
prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný uviesť dotknuté hrobové miesto do
pôvodného stavu s dokonalým vyčistením. Ak nie je technicky možné dočasne uložiť
zeminu ako aj náhrobnú dosku na iné miesto, prevádzkovateľ pohrebiska môže
dočasne dať takéto povolenie aj bez súhlasu nájomcu príslušného hrobového miesta.
13. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.
Článok 11
Hroby na ukladanie ľudských pozostatkov
1. Za hrobové miesto sa považuje:
a) hrob so stenami a dnom z rastlého terénu,
b) hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len z rastlého terénu,
c) urnová schránka, krypta.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka hrobu 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) pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7m,
d) prehĺbený hrob musí mať hĺbku 2,2 m,
e) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
f) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
g) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m, ak ide o rakvu s potrateným
ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m,
h) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahuje požiadavka; bočné vzdialenosti medzi
jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
i) pri dvojhrobe, viachrobe, ktoré vznikajú ako nové hrobové miesta zlúčením už
existujúcich hrobových miest, musia byť dodržané vonkajšie rozmery na základe
povolenia prevádzkovateľa pohrebiska,
j) maximálne vonkajšie obrysové rozmery hrobky vrátane akéhokoľvek príslušenstva
sú stanovené na základe povolenia prevádzkovateľa pohrebiska,
k) pri ukladaní ľudských pozostatkov do hrobu so stenami z betónových dielcov
a dnom len z rastlého terénu, musí byť vnútorný priestor najmenej
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3.

4.

5.
6.

0,8 m x 0,8 m x 2,2 m. Uloženie vrchných krycích betónových platní, ktoré
zakrývajú rakvu, musia byť najmenej 0,2 m pod úrovňou vzrastlého terénu.
Záväzné vonkajšie rozmery hrobových miest:
a) detský hrob 60 cm x 100 cm
b) jedno hrob 120 cm x 245 cm
c) dvojhrob 210 cm x 245 cm
d) trojhrob 310 cm x 245 cm
e) hrobka 130 cm x 300 cm, 200 x 300 cm
f) urnové miesto 100 cm x 100 cm
Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka. Predné
a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi. Na každé
nové hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ 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.
Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
Článok 12
Dĺžka tlecej doby a exhumácia ľudských ostatkov

1. Obvyklá tlecia doba v Kapušanoch je 10 rokov.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺži a na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu vyžiada posudok Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Na základe tohto posudku upraví prevádzkový poriadok
pohrebiska.
3. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na:
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) príkaz orgánov činných v trestnom konaní,
c) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo, ak obstarávateľom pohrebu bola obec Kapušany.
4. Táto žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky
pred uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku.
5. Pracovník vykonávajúci exhumáciu musí dodržiavať prevádzkovo - hygienické
podmienky, a to:
a) ochranný pracovný odev,
b) ochranné rukavice,
c) ochranné rúško.
6. Po ukončení exhumačných prác pracovníci musia vykonať očistenie všetkého
pracovného náradia s následnou dezinfekciou a následne vykonať osobnú hygienu.
7. Po ukončení práce vo výkope je povinné umývanie odkrytých častí tela pracovníkov,
ktorí robia výkopové práce a následná dezinfekcia prípravkom Septoderm.
8. Po každom výkope sa vykoná očistenie náradia, opláchnutie vodou s následnou
dezinfekciou pomocou chlórového vápna alebo Chloraminu.
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9. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
10. Prevádzkovateľ pohrebiska môže dočasne zakázať exhumáciu počas pohrebného
obradu a slávnostného kladenia vencov na pohrebisku.
Článok 13
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Obec ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinná viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa
člení na:
a) evidenciu hrobových miest,
b) evidenciu 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, hrobka 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 hrobových miest sa vedie písomne v hrobových knihách,
elektronicky a graficky, údaje o hrobových miestach sú zverejnené na
webovej stránke obce Kapušany.
4. Evidencia prevádzkovania pohrebiska obsahuje:
a) údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) údaje o zrušení pohrebiska.
Článok 14
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je umiestnený jeden veľkokapacitný kontajner a kontajnery s označením
separovaného zberu: sklo, plasty a bioodpad.
2. Vyprázdňovanie kontajnerov zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa
harmonogramu vývozu.
3. Pri nakladaní s odpadmi sú návštevníci pohrebiska povinní dodržiavať príslušné
ustanovenia obce Kapušany.
4. Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
5. Odpad, ktorý vzniká prevádzkovaním pohrebiska na území obce Kapušany podľa
prevádzkového poriadku, je komunálny odpad. Odvoz odpadu zabezpečuje obec
Kapušany.
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6. Prevádzkovateľ zabezpečuje zber a odvoz odpadu z pohrebiska v súlade s právnymi
predpismi.
7. Stavebný odpad je nájomca, alebo zhotoviteľ povinný odviesť z pohrebiska na vlastné
náklady.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska zakazuje vypaľovať trávu a spaľovať odpad na pohrebisku.
Článok 15
Spravovanie a udržiavanie Domu smútku
1. Za spravovanie a udržiavanie Domu smútku je zodpovedný správca pohrebiska, osoba
poverená prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Správca pohrebiska je povinný:
a) zabezpečiť vyhovujúci technický stav na prevádzku objektu,
b) starať sa o poriadok v Dome smútku,
c) otvárať a zatvárať Dom smútku podľa potreby,
d) zabezpečiť dodávku vody, elektriny a plynu do Domu smútku,
e) zabezpečiť funkčnosť všetkých zariadení v Dome smútku a ich bežnú údržbu,
f) zabezpečiť poriadok, čistotu a dezinfekciu v Dome smútku.
3. Bežné upratovanie interiéru sa vykonáva 1x týždenne alebo častejšie – závisí od počtu
obradov.
4. Umývanie a následná aplikácia dezinfekčného prostriedku v chladiacich zariadeniach
1 x mesačne, ak bola v chladiacom zariadení uložená mŕtvola nakazená nebezpečnou
chorobou, po každom uložení takejto mŕtvoly.
5. Dezinfekcia sociálnych zariadení a WC umytím pomocou dezinfekčného prostriedku
2x mesačne.
6. Dezinfekcia náradia použitého pri výkope, alebo odkrývania už existujúcich hrobov sa
vykonáva po každom použití.
7. Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky Incidur, Chloramin B,
Septoderm, Desam GK, Savo.
8. Každá uvedená dezinfekcia je zaznamenaná v Knihe dezinfekcie Domu smútku.
V knihe je zaznamenaný dátum dezinfekcie, čas expozície, frekvencia, striedania
dezinfekčných prostriedkov a odporúčané koncentrácie.
Článok 16
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.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn.
odovzdáva a preberá priestory a zariadenia Domu smútku obstarávateľovi pohrebu a tej
pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt.
3. Pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení a povinní sa
zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením a vystupovaním
zachovávať dôstojnosť celého pietneho aktu.
4. Pohrebné služby sú zodpovedné:
a) za výkop hrobu a jeho zasypanie,
b) za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobu, alebo hrobky,
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c) za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti.
5. Pohrebné služby sú povinné:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) svoju činnosť vykonávať v zmysle platných zákonov,
c) pri výkope nového hrobového miesta dodržiavať hranice rozmeru hrobu, vytýčené
prevádzkovateľom pohrebiska.
Článok 17
Povinnosti návštevníkov pohrebiska, podmienky a pravidlá pre vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.
2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, alebo 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.
4. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne obmedziť počas
pohrebného obradu a slávnostného kladenia vencov na pohrebisku za účelom zaistiť
bezpečnosť obradu a návštevníkov pohrebiska.
5. Prevádzkovateľ zakazuje pozostalým a aj ostatným neoprávneným osobám vstup do
priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie.
6. Návštevníci sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska
a pokyny prevádzkovateľa.
7. Vodiť psov a ostatné zvieratá na pohrebisko je zakázané.
8. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
osobám na dopravnom prostriedku.
9. Na pohrebisku a v Dome smútku je zakázané fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky
mimo určených zberných nádob, púšťať prenosné nosiče zvuku a obrazu, poškodzovať a
zasahovať do pomníkov, zariadení, objektov a zelene na pohrebisku.
10. Na pohrebisku a v Dome smútku je zakázané ponúkať alebo inak propagovať tovar
a služby a obťažovať svojím správaním iných návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ
je oprávnený tieto osoby vykázať z pohrebiska.
11. Umiestňovanie reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte,
ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich
s prevádzkou pohrebiska je zakázané, s výnimkou miest na to vyhradených
prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
12. Na pohrebisku je zakázané ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na hrobové
miesta, okolie hrobových miest a trávnatý porast. Zákaz sa nevzťahuje na kladenie
vencov, kvetov, kahancov a iných pietnych doplnkov na hrobové miesta a na miesta na to
vyhradené.
13. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
14. Deťom do 10 rokov veku je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých
osôb.
15. Vstup na pohrebisko motorovými vozidlami, bicyklami a inými dopravnými
prostriedkami je možný iba po vyhradených komunikáciách s povolením
prevádzkovateľa pohrebiska s výnimkou imobilných alebo telesne postihnutých osôb.
16. Vodiči motorových vozidiel sú povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
17. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska a zakázať vstup na pohrebisko
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18.
19.

20.

21.
22.

osobám, ktoré nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
Vstupovať s motorovým vozidlom mimo vyhradených komunikácií je zakázané.
Na pohrebisku je pre návštevníkov k dispozícii studňa s úžitkovou vodou, ktorá nie je
pitná a je určená na prevádzkové účely, polievanie zelene a pri údržbe prenajatých
hrobových miest. Pitná voda sa nachádza len v Dome smútku, kde je privádzaná
z verejného vodovodu. Voda nie je určená na priemyselné účely čistenia a umývania
hrobov prostredníctvom umývacích firiem.
Na pohrebisku je zakázané páliť trávu alebo iný odpad, zakladať ohne. Rozsvecovať
sviečky a kahance na hrobovom mieste a miestach na to určených je povolené tak, aby
nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo
vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy
v zmysle platných právnych predpisov.
V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie sviečok a kahancov
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.
Článok 18
Americké pochovávanie

1. Prevádzkovateľ pohrebiska pre tento spôsob pochovávania vyčlenil konkrétnu časť
pohrebiska. Vyčlenená časť pohrebiska je presne vytýčená a má zadaný presný počet
hrobov.
2. Americký hrob je hrobové miesto, ktoré zahŕňa pomník a tiež plochu kde je uložená
hrobka.
3. Hrobka je so stenami z betónových dielcov a dnom len z rastlého terénu, musí mať
vnútorný priestor najmenej 0,8 m x 0,8 m x 2,2 m. Uloženie vrchných krycích
betónových platní, ktoré zakrývajú rakvu, musí byť najmenej 0,2 m pod úrovňou
vzrastlého terénu (trávnatého porastu). Takto pripravené miesto sa zakryje trávnatým
kobercom.
4. Pomník sa skladá z betónového základu, ktorý je z estetických dôvodov osadený na
úrovni trávnatého porastu. Na betónovom základe bude umiestnený žulový podstavec
o rozmeroch 800 cm x 200 cm x 50 cm, na ktorý bude umiestnená žulová náhrobná
tabuľa o rozmeroch 500 cm x 600 cm x 50 cm. Súčasťou pomníka je lampáš a vázička
rovnakej farby.
5. Náhrobná tabuľa s podstavcom bude zhotovená z jednotného materiálu, ktorý je
vopred určený. Jedná sa o tmavý prírodný kameň (BLACK PREMIUM). Na
náhrobnej tabuli bude vypieskovaný jednotný typ kríža a použitý jednotný typ písma
bez zlátenia.
6. Na celej vyčlenenej časti pohrebiska určenej na Americké pochovávanie je zakázané
budovať alebo osadzovať pomníky z betónu, prírodného kameňa (žula) alebo iného
materiálu, sadiť stromy, osadzovať lavičky a iné. V prípade porušenia zákazu je
nájomca hrobového miesta po výzve prevádzkovateľom pohrebiska povinný odstrániť
tento predmet a uviesť dotknuté miesto do pôvodného stavu na vlastné náklady.
7. Vo vegetačnom období je nájomca povinný odstrániť vence, kytice, sviečky, kahance
a iné predmety z trávnatého koberca a umožniť vegetácii rásť a umožniť pracovníkom
pohrebiska vykonávať údržbu. V prípade, že nájomca neodstráni uvedené predmety,
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prevádzkovateľ je oprávnený zlikvidovať predmety podľa prevádzkového poriadku
pohrebiska o spôsobe nakladania s odpadmi.
8. Počet radov za sebou stojacich – 2 rady. Počet hrobov v jednom rade vedľa seba
stojacich – 35 hrobov.
9. Americké pochovávanie musí spĺňať rovnaké požiadavky ukladanie ľudských
pozostatkov podľa prevádzkového poriadku pohrebiska a podľa zákona
o pohrebníctve.
Článok 19
Cenník služieb pohrebiska
1. Cenník služieb za pohrebné práce a služby je spracovaný vo VZN obce Kapušany č.
2/2019 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch.
Článok 20
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta,
b) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov,
c) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
d) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby
príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné
náklady,
e) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
f) neudržiava poriadok na pohrebisku,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska,
h) nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,
i) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky,
j) vystavuje ľudské pozostatky v rozpore so zákonom o pohrebníctve.
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 výšky 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. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce Kapušany.
6. Kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska vykonáva obec
Kapušany ako prevádzkovateľ pohrebiska.
Článok 21
Dostupnosť kontaktnej osoby a služieb
V pracovných dňoch:
Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Referát administratívno – správny a registratúry
051/7941 102
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Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba
Mimo pracovných dní:
Starosta obce
Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba

0915 033 101
0907 941 770
0915 033 101

Článok 22
Zrušovacie ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Kapušany č. 2/2016
o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany zo dňa 13. 09. 2016, Dodatok
číslo 1/2019 zo dňa 15. 05. 2019 a Dodatok číslo 2/2019 zo dňa 23. 09. 2019.
Článok 23
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Kapušany dňa 27. 02. 2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 19. 03. 2020.

V Kapušanoch dňa 04. 03. 2020

RNDr. Slávka Guteková
starostka obce
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