Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne na základe ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2010, ktorým v y d á v a

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK
mesta Dolný Kubín

Čl. 1
Predmet úpravy
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 dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
Prevádzkový poriadok pohrebísk upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk v meste Dolný
Kubín. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebísk, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov
pohrebov, poskytovateľov služieb na pohrebiskách, návštevníkov pohrebísk a fyzické a právnické
osoby, ktoré zastupujú pozostalých.
Tento prevádzkový poriadok pohrebísk riadi všetky činnosti na pohrebiskách nachádzajúcich
sa na území mesta Dolný Kubín, ktoré sú:
- Historický cintorín, ul. Aleja slobody
- Nový cintorín, ul. Generála Svobodu
- Cintorín Mokraď, ul. Kocmáľ
- Cintorín Kňažia, ul. J.A. Komenského
- Cintorín Záskalie, ul. Severná
- Cintorín Medzihradné, ul. Medzihradská
- Cintorín Beňová Lehota, ul. Beňovolehotská
- Cintorín Malý Bysterec, ul. Bysterecká

Čl. 2
Prevádzkovateľ pohrebísk
Mesto Dolný Kubín prevádzkuje pohrebiská prostredníctvom právnickej osoby na tento účel
zriadenej:
Technické služby, s. r. o.
so sídlom
IČO
DIČ
IČ DPH
Registrácia

Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín
31609911
2020425473
SK 2020425473
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel s. r. o., vložka 2026/L
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Čl. 3
Základné pojmy
Na účely tohto prevádzkového poriadku sa v zmysle zákona č. 131/2010 rozumejú :
a/ ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b/ ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c/ počiatočná starostlivosť o mŕtveho je krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava
na prepravu,
d/ zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu
smrti po pochovanie,
e/ zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné
pochovanie,
f/ úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy, zahŕňa najmä
umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša,
g/ balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien
vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
h/ konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných
zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
i/ transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov,
j/ transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné,
k/ konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
l/ preprava je vnútroštátna alebo medzinárodná preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
po zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom, okrem spopolnených ľudských pozostatkov,
ktorá je potrebná medzi úmrtím a pochovaním,
m/ miestna preprava je preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov počas pohrebného
sprievodu,
n/ pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci obce,
o/ pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na
verejnom pohrebisku (ďalej len „pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských ostatkov rozptylom
na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na
pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
p/ opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné
miesto,
q/ pohreb je pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený s obradom,
r/ spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
s/ krematórium je budova vybavená zariadeniami určenými na spopolňovanie ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov vrátanie pomocných zariadení a priestorom na pohrebný obrad,
t/ obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb,
u/ pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
v/ cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
w/ kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených,
uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
x/ urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov do zeme,
y/ urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,
z/ márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských pozostatkov,
aa/ hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny,
ab/ hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
ac/ prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev
s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej
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rakvy k manipulácií s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,
ad/ dvojhrob alebo viahrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
ae/ 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,
af/ exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
ag/ skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky
odstraňuje,
ah/ služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom a služby
spojené s údržbou hrobového miesta.

Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebísk
Prevádzkovateľ poskytuje na pohrebiskách tieto služby a vykonáva nasledovné činnosti:
a/ vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b/ nájom hrobového miesta,
c/ nájom obradnej siene,
d/ vykonávanie exhumácie,
f/ ukladanie ľudských pozostatkov v chladiarenských zariadeniach,
g/ údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách,
h/ správu domov smútku,
i/ zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.

Čl. 5
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný:
1) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pre pohrebiská,
2) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebísk,
3) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania sa a pri smútočných obradoch umožniť účasť
cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
4) písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
5) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺžiť,
6) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta
odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci,
7) vykonávať údržbu zelene nachádzajúcu sa na pohrebisku,
8) vykonávať údržbu komunikácií na pohrebisku,
9) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy smútku a iné objekty
tvoriace vybavenosť pohrebiska,
10) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
11) starať sa o oplotenie pohrebiska,
12) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
13) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pre pohrebiská,
14) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len "hrobové
miesta") na pohrebiskách, ktoré spravuje a prevádzkuje,
15) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho prvotnú úpravu po zasypaní
hrobovej jamy zemou,
16) osádzať urnové miesta, ukladať urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
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ostatkami v urnách do hrobových miest,
17) značiť hrobové miesta,
18) zabezpečovať výkopy hrobových jám a exhumácie,
19) vykonávať úpravu zemných hrobov navŕšením zeminy po zasypaní jamy zeminou
a osadzovať drevené kríže, resp. obelisky,
20) vykonať rozlúčkový pohrebný obrad v obradnej sieni na pohrebiskách a previesť zomrelého v
rakve od obradnej siene k miestu pochovania,
21) prepožičať hrobové miesto nájomcovi formou uzavretia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú,
22) zmluvne dojednať podmienky užívania pozemku, na ktorom je zriadené pohrebisko, pokiaľ tento
pozemok je vo vlastníctve inej osoby ako Mesta Dolný Kubín (zmluva o vypožičaní, nájomná
zmluva...),
23) prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k
hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je
potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom,
alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne
informovať nájomcu.
24) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu,
25)
vykonávať
exhumáciu
ľudských
ostatkov,
zákona o pohrebníctve,
26) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa
27)
dodržiavať
dĺžku
tlecej
doby,
28) dodržiavať zákaz pochovávania ak, takýto zákaz vydá príslušný orgán štátnej správy,
a bezodkladne
o skutočnosti
informovať
mesto,
29)
nakladať
s
odpadmi
v
súlade
s
osobitným
predpisom,
30)
chrániť
pohrebisko
stavebnými
a
terénnymi
úpravami
pred
zaplavením,
31) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku prevádzkový poriadok pohrebísk.

Čl. 6
Povinnosti nájomcov pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení
užívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle Občianskeho
zákonníka.
2) Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia zastupujúce nájomcu
alebo obstarávateľa pohrebu pri vybavovaní u prevádzkovateľa pohrebiska alebo ak vykonávajú
kamenárske, záhradnícke a údržbárske práce na hroboch, sú povinné predložiť písomné
splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu prevádzkovateľovi pohrebiska. Súkromné
osoby, ktoré zastupujú nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu sú povinné predložiť prevádzkovateľovi
pohrebiska písomné splnomocnenie od nájomcu, alebo obstarávateľa pohrebu s úradne overeným
podpisom.
3) Úpravu hrobu /kvetinová výzdoba, pomník, hrobka/ majú právo vykonať nájomcovia hrobového
miesta na vlastné náklady tak, aby táto nenarúšala estetický vzhľad pohrebiska.
4) Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť okolie
a odstrániť zvyšný materiál, pričom sa zvyšky zo stavby nesmú odkladať do kontajnerov na
pohrebisku, ale sú povinné tieto odstrániť vhodným spôsobom a na vlastné náklady.
5) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už jestvujúcich stavieb je
potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na základe „Ohlásenia stavebno-kamenárskych
prác.“
6) Spopolnené telesné pozostatky môžu s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska uložiť i nájomcovia
príslušného hrobového miesta.
7) Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je povolené vysádzať stromy, kry,
umiestňovať lavičky a iné stavby.
8) Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený uviesť okolie
hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta do pôvodného stavu na náklad porušiteľa týchto
ustanovení.
9) Každý podnikateľský subjekt vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné zbytky
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kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave pomníkov odstrániť z pohrebiska.
10) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože sú súkromným
majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.
11) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenia hrobov, odcudzenia časti hrobov ako aj
za výzdobu, pretože nie je mu známy okruh osôb, ktoré môžu do stavu hrobky zasahovať, vykonávať
na nej úpravy a zmeny.
12) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
13) Obstarávateľ pohrebu a nájomca sú povinní včas zistiť, či rozmery a stav hrobky zodpovedajú
možnosti uložiť ďalšiu rakvu. Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce z technologických a
bezpečnostných dôvodov uskutočňujú spravidla až v deň pohrebu. Obstarávateľ pohrebu je povinný
na svoje náklady demontovať tie časti hrobky, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup
výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
14) Obstarávateľ pohrebu a nájomca sú povinní u prevádzkovateľa pohrebiska objednať výkop hrobu
k pohrebu minimálne 3 dni pred pohrebom.
15) Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia a musí
byť postavená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
16) Výkopy hrobov, pochovávanie a exhumácie smú vykonávať len pracovníci prevádzkovateľa
pohrebiska, alebo ním písomne poverené podnikateľské subjekty.
17) Výruby stromov realizuje prevádzkovateľ pohrebiska, resp. odborne spôsobilá osoba na základe
rozhodnutia príslušného úradu. Žiadosti nájomcov o výruby stromov sa musia doručiť
prevádzkovateľovi pohrebiska vždy do konca augusta kalendárneho roka. Výruby sa môžu
vykonávať len v období vegetačného pokoja.

Čl. 7
Prepožičanie hrobového miesta - nájomná zmluva a nájomné
1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný prepožičať hrobové miesto na dobu neurčitú.
2) O prepožičaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu.
3) Pri úmrtí nájomcu, prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy má blízka osoba, 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.
4) Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto
prevádzkového poriadku.
5) Nájomné za prepožičanie hrobového miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške v zmysle
platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto a urnový hrob sa nájomné platí
na dobu 10 rokov . Nájomné na ďalšie obdobie sa platí na dobu 10 rokov.
6) Platiteľom nájomného môže byť len nájomca, alebo ním poverená osoba. Na doklade o zaplatení
nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
7) Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa
pohrebiska.
8) Nájomca je povinný postaviť náhrobok na prenajaté hrobové miesto bezprostredne po pochovaní
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
9) Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná len na základe úradne overeného
písomného súhlasu doterajšieho nájomcu.

Čl. 8
Výpoveď nájomnej zmluvy
1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a/ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b/ sa pohrebisko zruší,
c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu podľa § 22 odseku 3 písmena a) a b)
zákona č. 131/2010, musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady
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preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a
výpoveď doručiť najmenej tri mesiace pred dňom,
a/ keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b/ keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4) Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené
nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil
príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo
hrobu považuje za opustenú vec.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písmo 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 dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o trojročné ročné
uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo
hrobu považuje za opustenú vec.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 5 a 6, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
8. Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu rozhodli,
že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu, alebo o ktorých tak rozhodla obec všeobecne
záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 23 ods. 6 zákona č. 131/2010 (Hroby a hrobky, ktoré
sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, alebo hrobky za národnú
kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu
zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
9. Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu na prepožičanie hrobového miesta, ak nájomca neplní
podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 9
Evidencia
1) O pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebiskách vedie
prevádzkovateľ pohrebísk evidenciu v hrobových knihách za každé pohrebisko osobitne.
2) Evidencia pohrebiska sa člení na
*/ evidenciu hrobových miest, 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 alebo
mesta, ak je nájomcom obec či mesto
e/ dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) 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 mesta alebo či ide o vojnový hrob
h/ údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu, alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
*/ evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a/ zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
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b/ zrušení pohrebiska

Čl. 10
Vstup na pohrebisko
1) Pohrebiská sú prístupné verejnosti:
v dňoch od 01.05. do 31.10. v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod.
v dňoch od 01.11. do 30.04. v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.
2) Výnimku tvoria len dni pracovného pokoja cez vianočné sviatky a dni spomienky na zosnulých
kedy sú pohrebiská otvorené v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.
3) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou opustiť pohrebisko.
4) Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a
majú príslušné označenie.
5) Na pohrebiskách je zakázaný pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach,
scateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných prostriedkoch.
6) Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebísk je možný za nasledovných podmienok:
a/ pre invalidných občanov - držiteľov preukazu ZŤP a to len v pracovné dni od 8.00 do 12.00 po
súhlase prevádzky cintorína - bez poplatku,
b/ pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe - bez poplatku,
c/ pre uloženie vencov a kytíc po pohrebnej rozlúčke na hrob zosnulých alebo hroby rodinných
príslušníkov - bez poplatku,
d/ pre úpravu alebo opravu prenajatého hrobového miesta, hrobu hrobky, urnového hrobu - za
poplatok,
e/ pre kamenárske firmy podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sa preukážu
písomným dokladom objednávateľa prác (objednávkou) na vykonanie prác na hrobových miestach,
hroboch, hrobkách, ktorých prenájom je zmluvne uzatvorený a zaplatený. Vstup na pohrebisko a
vykonanie objednaných prác je možný len v prevádzkových hodinách pohrebiska od 7.00 do 13.00
hod., za poplatok. Vodič pri vstupe umožní pracovníkom prevádzkovateľa pohrebísk prehliadku
dovážaného a odvážaného materiálu.
7) V období od 1.11. do 31.03. platí zákaz vstupu všetkých motorových vozidiel do areálu pohrebísk
s výnimkou vozidiel pohrebných služieb a vozidiel prevádzkovateľa pohrebísk.
8) V období od 1.11 do 31.03. sa komunikácie a chodníky udržujú len v obmedzenom rozsahu, ktorý
je potrebný na vykonanie pohrebných rozlúčok.
9) Návštevníci jednotlivých pohrebísk sa na pohrebiskách pohybujú na vlastné nebezpečenstvo.
Prevádzkovateľ pohrebísk nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov, ktoré vznikli v dôsledku
nedodržania tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 11
Povinnosti návštevníkov pohrebísk
1) Návštevníci pohrebísk sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok a pokyny
prevádzkovateľa.
2) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete
miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo
mravného cítenia pozostalých a verejnosti.
3) Na pohrebiskách možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to
vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest
alebo vybavenosti pohrebiska.
4) Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu je nutné
toto opatrenie rešpektovať.
5) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových podujatí na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie
zhromaždenia podľa osobitného zákona.

7

Čl. 12
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1) Hrob na uloženie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky :
•
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,60 m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku najmenej 2,2 m
•
dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
•
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
•
rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške najmenej 1,2 m.
2) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je určená
podľa zloženia pôdy a musí trvať najmenej 10 rokov.
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky ak vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou naposledy pochovaných pozostatkov bude najmenej 1 m. Ide
o prehĺbený hrob a hĺbka hrobu pre prvého pochovávaného musí byť najmenej 2,2 m .
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami. Rakva uložená do hrobky a
hrobka musí byt urobená tak, aby zabránila úniku zápachu do okolia a aby chránila ľudské pozostatky
pred hlodavcami.
5) Rozlúčkový obrad, prevoz, alebo prenesenie zosnulého z obradnej miestnosti k miestu pochovania,
spustenie do jamy, zasypanie, uloženie do hrobky, uloženie urien do urnových hrobov, uloženie urien
do zeme v rodinných hroboch, uloženie urien do hrobiek v plnom rozsahu zabezpečujú a vykonávajú
pracovníci prevádzky pohrebísk, alebo nimi poverení pracovníci.
6) V zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 musí byť mŕtvy pochovaný alebo spopolnený:
a) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho
do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak
nie je známe miesto úmrtia pochovanie zabezpečí obec v ktorej katastrálnom území sa ľudské
pozostatky našli . Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
b) Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od
úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.
Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byt' pochované do 14 dní od úmrtia, okrem
prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písmeno h) zákona . č. 131/2010 Z. z. Ak bola nariadená pitva v
trestnom konaní ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
c) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je podľa odseku 1. povinná bezodkladne oznámiť jeho
úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii,
alebo konzulárnemu úradu štátu , ktorého bol mŕtvy štátnym občanom. Ak obec nedostane do 14 dní
odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej
misie, alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom, oznámenie o
zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej
republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.
7) Ak rodič potrateného alebo predčasne odňatého plodu požiada prevádzkovateľa pohrebiska, ten
umožní jeho pochovanie. Na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje evidencia v matrike.
8) Rakvu s telesnými pozostatkami zomrelého alebo urnu so spopolnenými pozostatkami zomrelého
možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového miesta.
9) Prevádzkovateľ pohrebiska má právo požiadať objednávateľa cintorínskych služieb, prípadne
nájomcu hrobového miesta o predloženie dokladu o zaplatení objednaných služieb ešte pred ich
vykonaním.

Čl. 13
Exhumácia
1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na žiadosť orgánov činných v
trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu, alebo osoby blízkej ak obstarávateľ pohrebu nežije, alebo ak
obstarávateľom pohrebu bola obec.
2) Žiadosť podľa odseku 1. musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a/ posudok úradu,
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b/ list o obhliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí,
c/ nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska kde budú ľudské ostatky uložené
d/ písomný súhlas nájomcu hrobového miesta v ktorom sa exhumácia vykoná, overený
notárom, alebo matrikou.
3) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
4) Exhumácia pozostatkov bude vykonaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený prístup pre
náhodných návštevníkov pohrebiska, prípadne mimo prevádzkových hodín pohrebiska.
5) Exhumáciu na pohrebisku zabezpečuje len prevádzkovateľ pohrebiska.

Čl. 14
Tlecia doba
Na základe Hydrogeologického prieskumu na jednotlivých pohrebiskách, ktorý vykonal Výskumný
ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava stanovujeme tleciu dobu telesných pozostatkov na
pohrebiskách mesta Dolný Kubín vrátane mestských častí nasledovne:
Pohrebisko
- Historický cintorín
30 rokov
- Nový cintorín
30 rokov
15 rokov
- Cintorín Mokraď
- Cintorín Kňažia
15 rokov
- Cintorín Záskalie
15 rokov
- Cintorín Medzihradné
15 rokov
- Cintorín B. Lehota
15 rokov
- Cintorín M. Bysterec
15 rokov
Vyňatie ľudských ostatkov z hrobu pred a po uplynutí tlecej doby je exhumácia.

Čl. 15
Plán hrobových miest
1) Na pohrebiskách v meste Dolný Kubín prevádzkovateľ pohrebísk prenajíma hrobové (alebo
urnové) podľa plánu hrobových miest – pasportu, ktorý vedie.
2) Aktuálny plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovateľa pohrebiska, kde je aj
prístupný k nahliadnutiu.

Čl. 16
Označenie hrobov
1) Nájomca hrobového miesta je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto
prevádzkového poriadku.
2) Základné označenie hrobu po uložení rakvy do zeme s telesnými pozostatkami zomrelého je
drevený kríž, náhrobný kameň prípadne obelisk, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta
hneď po pochovaní.
3) Na kríži, pomníku alebo obelisku musí byť uvedené:
- meno a priezvisko zosnulého,
- dátum narodenia,
- dátum úmrtia.

Čl. 17
Stavby na pohrebisku
1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu,
náhrobku, hrobky, obruby, chodníka) je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzky pohrebiska. Tým
nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
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2) Pri vyhotovení stavby a jej úprave sa stavebník musí riadiť úpravami prevádzkovateľa pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o rozmer, tvar, alebo druh použitého materiálu, pričom musí byť dodržané:
a/ základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na
únosnosť pôdy,
b/ prevádzkovateľom pohrebiska stanovené, vymerané a vykolíkované rozmery stavby,
c/ pri stavbe hrobky musí byť naviac zabezpečené :
- vodotesnosť stavby proti vniknutiu povrchovej a sezónnej vody,
- utesnenie proti prípadnému šíreniu zápachu,
- zamedzenie proti vniknutiu hlodavcov,
- pri svahovitom teréne musí byť stavba a príslušenstvo rozmerne odstupňované.
3) Po ukončení prác je stavebník povinný očistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný materiál.
4) Bez písomného povolenia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je dovolené vynášať z
pohrebiska časti náhrobkov, hrobové ozdoby, kvety a pod.

Čl. 18
Dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacich boxoch
1) Za dočasné ukladanie ľudských pozostatkov do chladiacich boxov a bezporuchovú prevádzku
zodpovedá poverený pracovník. Príjem ľudských pozostatkov je zabezpečený v pracovnej dobe od
06,00 hod. do 14,00 hod. povereným pracovníkom prevádzkovateľa. Povinnosťou pohrebnej služby
ktorá prepravu ľudských pozostatkov zabezpečuje, je nahlásiť uloženie ľudských pozostatkov
v chladiacom zariadení správe pohrebísk.
2) Ľudské pozostatky je možné uložiť aj mimo pracovnej doby na základe písomnej zmluvy medzi
pohrebnou službou a prevádzkovateľom pohrebísk. Za takéto uloženie ľudských pozostatkov do
chladiaceho boxu, až do príchodu povereného pracovníka vždy zodpovedá pohrebná služba.

Čl. 19
Spôsob nakladania s odpadmi
1) V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny odpad.
2) Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu
a) odpad rastlinného pôvodu: suché kvety vo vázach, voľne položené, v kvetináčoch, pokosená tráva,
lístie, odlomené suché konáre a podobne,
b) tuhý odpad: obaly celofánové, obaly a tašky plastové, kvetináče plastové, kahance sklenené,
kahance plastové, stavebný odpad, plastové urny, kovový odpad a podobne.
3) Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska
nasledovným spôsobom
a) odpad rastlinného pôvodu sa priebežne počas jari, leta a jesene vyváža do kompostovej jamy, na
tento účel vytvorenej v nepoužívanej časti pohrebiska alebo je v kontajneroch odvážaný na určenú
skládku komunálneho odpadu alebo kompostovisko,
b) tuhý odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberných veľkoobjemových kontajnerov.
Po naplnení budú kontajnery vyvezené na určenú skládku,
c) plastové urny odovzdáva prevádzkovateľ po rozptýlení popola na recykláciu odberateľovi, s
ktorým má uzatvorenú zmluvu,
d) kovový odpad odovzdáva prevádzkovateľ osobe, ktorá zabezpečí jeho recykláciu.

Čl. 20
Podmienky a priebeh pohrebných obradov
1) Pohrebné obrady a rozlúčky so zomrelými na pohrebiskách Nový cintorín a Cintorín Mokraď sa
vykonávajú v obradných miestnostiach domov smútku. Pohrebné obrady na ostatných pohrebiskách
sa vykonávajú priamo v priestore jednotlivých pohrebísk.
2) Pohrebné obrady a rozlúčky sa vykonávajú v pracovné dni t. j. pondelok až piatok. Vo
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výnimočných vopred dohodnutých prípadoch sa umožňuje vykonať pohrebné obrady a rozlúčky aj v
dňoch pracovného pokoja a vo sviatok podľa platného cenníka.
3) Dátum a hodinu pohrebného obradu a rozlúčky určí prevádzkovateľ pohrebiska po dohode
s pozostalými.
4) Pozostalí sú povinní najprv dohodnúť termín pohrebnej rozlúčky s prevádzkovateľom pohrebísk
a to 3 dni pred jej vykonaním. Pozostalí dohodnú termín pohrebnej rozlúčky, objednajú si služby a
uvedú pohrebisko, kde bude pohrebný obrad a rozlúčka vykonaná. Po dohode u prevádzkovateľa
pohrebísk môže objednávateľ pohrebu svoje ďalšie požiadavky uplatňovať v pohrebných službách,
farských úradoch a zbore pre občianske záležitosti na mestskom úrade. Takýto postup pri objednávaní
pohrebných obradov a rozlúčok zaručuje dôstojnosť a spokojnosť pozostalých a ostatných účastníkov
pohrebného obradu a rozlúčky.
5) Všetci vykonávatelia pohrebných obradov a rozlúčok, pohrebná služba, cirkvi, zbor pre občianske
záležitosti musia úzko spolupracovať s prevádzkou pohrebísk s cieľom dosiahnuť a zabezpečiť
maximálnu dôstojnosť pohrebov a spokojnosť pozostalých.

Čl. 21
Cenník

Poskytovaná služba

Ročný nájom za hrobové miesto:
- urnový hrob
- detský hrob
- jednohrob
- dvojhrob
- hrobka
Výkop a zasypanie:
- hrobu pre dieťa do 12 rokov
- štandardného hrobu - letné obdobie (IV - X)
- štandardného hrobu - zimné obdobie (XI - III)
- prehĺbeného hrobu - letné obdobie (IV - X)
- prehĺbeného hrobu - zimné obdobie (XI - III)
Výkop a uloženie ostatkov po stanov. tlecej dobe
Príplatok za sťažený výkop v starej obrube
Demontáž a montáž krycej platne
Organizátor pohrebu
Organizátor pohrebu pri kremáciách
Výkon nosičov a spustenie rakvy do hrobu
Výkon nosičov pri kremáciách
Uloženie urny do hrobu
Prepožičanie obradnej siene na pietny akt
Použitie chladiaceho zariadenia 1 deň / 24 hod.
Smútočný štít s iniciálmi zosnulého
Použitie varhanov pri obrade
Reprodukovaná hudba
Vystavenie rakvy pred obradom
Uloženie vencov a kytíc
Úschova urny (počíta sa každý začatý mesiac)
Preprava pracovníkov:
- v meste
- v mestských častiach
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Cena EUR
vrátane DPH

2,00
2,60
4,00
8,00
8,60
28,00
84,00
108,00
126,00
150,00
68,00
15,00
26,50
16,70
9,50
41,80
25,00
10,00
25,00
7,00
3,00
8,00
4,00
8,00
5,00
5,00
12,00
22,50

Čl. 22
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko.
1) Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má
pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
3) Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko za účelom
vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich podmienok :
- obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom obradov, ktorý vypracúva
prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení prevádzkovateľov pohrebných služieb,
- prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi
pohrebiska minimálne 24 hodín pred zamýšľaným vstupom na pohrebisko.
4) V prípade realizácie pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov sú
prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci povinní dodržiavať tento prevádzkový
poriadok.
5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené s jeho
vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním a s tým súvisiacim
použitím zariadení pohrebiska) v súlade s aktuálnym cenníkom.
6) Prevádzkovatelia pohrebných služieb môžu vstupovať na pohrebisko aj za účelom dočasného
uloženia ľudských pozostatkov do chladiarenského zariadenia na základe uzatvorených zmlúv medzi
prevádzkovateľmi pohrebných služieb a prevádzkovateľom pohrebísk.

Čl. 23
Vstup a správanie sa v domoch smútku
1) Prevádzkovateľ pohrebísk vyvesí v dome smútku úradné hodiny pre verejnosť.
2) Vstup do obradnej miestnosti je povolený len v dňoch, kedy sa konajú pohrebné obrady a rozlúčky.
Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelej osoby.
3) V obradných miestnostiach sa môžu vykonávať len pohrebné obrady a rozlúčky.
4) Návštevníci sú povinní dodržiavať pietu miesta, nesmú robiť hluk, odhadzovať odpadky,
fajčiť a svojím správaním rušiť smútočný obrad.

Čl. 24
Vence a kvetinové dary
1) Vence a podobné dary musia byť naaranžované najneskôr 30 minút pred rozlúčkou.
2) Po ukončení rozlúčky pri pochovávaní do zeme sa postupuje tak, že spolupracovníci
a prítomní
známi zomrelého, ktorí sa zúčastnia pohrebu tieto odnášajú v sprievode z obradnej miestnosti k miestu
pochovania.
3) Po ukončení rozlúčky pre spopolnenie si pozostalí môžu kvetinové dary odniesť. Ak ich nechajú v
obradnej miestnosti, prevádzka pohrebiska ich použije na výzdobu okolo hlavného kríža na
pohrebisku .
4) Ostatné predmety k rozlúčke (fotografie, vyznamenania) sa vracajú pozostalým.

Čl. 25
Spôsob údržby, čistota a dezinfekcia
1) Priestory domov smútku sa pravidelne čistia a dezinfikujú po každom pohrebe na druhý deň a to
umytím podlahy v obradných miestnostiach dezinfekčným prostriedkom, umytím kancelárskych a
obslužných miestností, spojovacích chodieb, príslušných WC.
2) Chladiarenské zariadenie sa dôkladne umýva a dezinfikuje raz za dva týždne, v prípade potreby aj
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častejšie.
3) Na pohrebiskách, ktoré prevádzkujú Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín, sa netvorí odpad u
ktorého sa vyžaduje osobitná likvidácia. Odpad umiestnený v kovových veľkoobjemových
kontajneroch sa pravidelne odváža na skládku.
4) Kosenie trávnatých plôch a úprava drevín sa vykonáva podľa plánu a potreby.
5) Biologicky rozložiteľný odpad ( pokosená tráva, kvety, drevná hmota ) odváža prevádzkovateľ
pohrebísk na ďalšie spracovanie za účelom kompostovania.

Čl. 26
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí ten, kto nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebísk, ktoré
sa týkajú povinností návštevníkov a nájomcov hrobových miest.
2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. V blokovom konaní možno
uložiť pokutu do výšky 66 eur.
3) Priestupku sa dopustí aj ten, kto nedodrží iné ustanovenia ako uvedené v odseku 1 tohto článku.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
5) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

Čl. 27
Záverečné ustanovenia
1) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Dolný Kubín, dňa
16.12.2010.
2) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Prevádzkový poriadok
schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Dolný Kubín dňa 28.10.2006, uznesením číslo 287/2006.
3) Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku,
bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011.

Ing. Ivan B u d i a k
primátor mesta Dolný Kubín
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