
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Jasenie 

 
Článok 1 

1.1. Úvodné ustanovenia 

 

1. Ustanovenie tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vychádza zo zákona č. 131/2010  

    Z. z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov    

    štátnej správy a obcí na úseku pohrebníctva.  

2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Jasenie   

    nachádzajúce sa na parcelách registra KN-E č. 80 a KN-E č. 81/1 v katastrálnom území  

    Jasenie.    

3. Súčasťou pohrebiska v Jasení je i dom smútku.  

4. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:  

a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom na pohrebisku v obci Jasenie a rozsah    

    povinností prevádzkovateľa pohrebiska,  

b) užívanie hrobového miesta a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,  

c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a  

    zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska  

d) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,  

e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, potratených ľudských plodov  

    alebo odňatých ľudských plodov,  

f) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,  

g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17, odsek 4 písmeno a) zákona o  

    pohrebníctve, plán hrobových miest  

h) spôsob nakladania s odpadmi  

i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,  

j) stavby na pohrebisku      

k)podmienky ekologického pochovávania  

l) cenník služieb  

  

1.2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 

Pohrebisko  Jasenie (ďalej len „pohrebisko“) spravuje Obec  Jasenie, IČO: 00313521, so 

sídlom Jasenie č. 497, 976 75 Jasenie. 

 

Článok 2 

2.1. Rozsah poskytovaných služieb 

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

a) vykopanie a zasypanie hrobu – zabezpečuje pohrebná služba podľa objednávky  

    obstarávateľa pohrebu 

b) správa domu smútku, 

c) správa pohrebiska, 

d) evidencia hrobových miest, 

e) uzatváranie nájomných zmlúv, 

f) riešenie nezaplatených hrobových miest, 

g) vývoz odpadu, 

h) zásobovanie úžitkovou vodou, 

i) údržbu chodníka a zelene na pohrebisku, 

j) umožnenie vstupu prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko na vykonanie     

   pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. 



 

2.2. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak úmrtie je doložené:  

- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal   

  prehliadku mŕtveho,  

- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,  

- umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,  

b) prevádzkovať pohrebisko a dom smútku v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,   

c) pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome smútku 

d)zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť  

    účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,  

e) starať sa o čistotu, poriadok a dezinfekciu  v dome smútku v rámci hygienicko-sanitárneho  

    režimu údržby pred uložením ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, umyť chladiace  

    zariadenie a podlahu čistiacim prostriedkom a 1x do mesiaca vykonať dezinfekciu  

    dezinfekčným prostriedkom. 

f) dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri  

    prevádzkovaní domu smútku a pohrebiska   

g) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska (v elektronickej forme      

    a na kartách), ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste    

    uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v §17 ods. 4 písm. a) zákona  

    č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov   

h) uzatvárať nájomné zmluvy na užívanie hrobových miest, evidovať a prijímať platby za hrobové  

    miesta  

i) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné  

    zaplatené,  

j) starať sa o stromy a zeleň nachádzajúcu sa na pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby;   

    v prípade potreby spílenia resp. opílenia drevín, túto zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej  

    osoby  

k) vykonávať údržbu a čistenie chodníka na pohrebisku a pred domom smútku,  

l)  udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku vrátane hrobových miest zomretých osôb, ktoré   

    patrili do významného kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takého hroby sa nemá  

    kto starať; udržiavať vojnové hroby    

m) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,  

n) starať sa o odvoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu a dohliadať na  

    ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených 

o) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,  

p) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotodokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa  

    § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby, 
r) značiť nové hrobové miesta, 

s) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona o pohrebníctve,  

t) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,  

u) umiestniť na informačných tabuliach pohrebiska cenník služieb.  

v) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, 

 

2.Vystavovanie ľudských pozostatkov nakazených nebezpečnou chorobou je v dome smútku  

   zakázané.  

 

 

 

 



Článok 3 

                                               3.1. Užívanie hrobového miesta 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov. 

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú 

formu. O uzatvorenie nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska je povinný požiadať 

obstarávateľ pohrebu, resp. pozostalá osoba, ktorá hrobové miesto doposiaľ užívala.   

3. Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého 

uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej 

doby na pohrebisku. Tlecia doba je najmenej 20 rokov od pochovania. 

4. Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí 

a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie. 

5. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi 

hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Za prenajatie 

miesta na pohrebisku je povinný nájomca zaplatiť nájomné podľa cenníka tohto prevádzkového 

poriadku. Nájomné sa platí spravidla na 10 rokov dopredu, resp. podľa  dohody. 

6. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka. Ak je 

týchto osôb viac, tá osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. 

7. 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 zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto 

pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný 

bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

3.2. Výpoveď nájomnej zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie  

nájomnej zmluvy, najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.  

2. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie len z dôvodov a dodržania podmienok 

vyplývajúcich z § 22 zákona o pohrebníctve:  

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. 

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 

písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady 

preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 2 písm. 

c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú 

má zaplatené nájomné. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 

obvyklom na pohrebisku (pri vstupoch do cintorína).  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, príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na 

pohrebisku (pri vstupoch do cintorína). 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 uloženie, počas ktorého sa môže nájomca 

prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty  sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.   

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu. 



 

 

3.3. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

1. Nájomca je povinný platiť nájomné a úhrady za služby poskytované prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

2. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a jeho bezprostredné 

okolie v dobrom a nezávadnom stave. Musí zamedziť šíreniu burín a prílišnému vyrasteniu 

trávy, vzniku požiaru, a nesmie znečisťovať okolie hrobu napríklad vyhorenými kahancami 

alebo starou kvetinovou výzdobou. Príslušenstvo k hrobu (pomník, kríž,...) nesmie ohroziť 

zdravie alebo majetok iných napríklad nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom. Musí byť 

osadený tak, aby neohrozoval návštevníkov pohrebiska ani samotné okolité hroby. 

3. Odpad z hrobového miesta ukladať do nádob na odpad rozmiestnených na pohrebisku. 

Kovové koše slúžia na odhodenie sklenených kahancov, plastové vrecia na odhodenie 

plastových náplní do kahancov, vrchnákov, sáčkov, plechové kukanádoby na umelé kvety, 

vázy, dekoračné predmety, kompostéry na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu (živá 

čečina bez kovových drôtov, živé kvety, burina, lístie, menšie konáre atď.) 

4. Nájomca je povinný  oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a). 

5. Nájomca je povinný nahlásiť každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať 

(rozšírenie hrobového miesta, oprava ohrady, osadenie pomníka, platní). 

6. Pri vybudovaní nového hrobu alebo oprave existujúceho hrobu sa nesmú prekročiť rozmery 

hrobového miesta uvedené v tomto prevádzkovom poriadku. Stavebný odpad musí byť 

odstránený bez zbytočného odkladu. 

7. Nájomcovi hrobového miesta sa na pohrebisku zakazuje: 

a) vysádzať stromy a ostatné dreviny 

b) umiestňovať lavičky   

c) vjazd motorových vozidiel a motocyklov 

d) fajčiť na pohrebisku 

e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob 

f) vodiť psov na pohrebisko 

g) robiť hluk 

h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta 

i) vykonávať obmedzujúce stavebné úpravy okolia hrobového miesta (chodníky, priechody, 

uličky medzi susednými hrobmi) 

8. Vstup na pohrebisko deťom do 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby sa zakazuje.  

9. Vjazd motorovým vozidlám na pohrebisko je dovolený len v prípade: 

- realizácie stavebných prác (na dovoz a odvoz materiálu) 

- dopravy osoby so zníženou pohybovou schopnosťou 

- údržby pohrebiska (kosenie, opiľovanie, odvoz odpadu, pluhovanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa dôstojne so zreteľom na pietny charakter 

pohrebiska. Dbajú na poriadok a čistotu.  

2. Zakazuje sa najmä behanie, hlasná reč alebo reprodukovaná hudba, fajčenie, sedenie alebo 

ležanie na hrobových miestach alebo pomníkoch, vstup so zvieratami, poškodzovať a ničiť 

hroby, náhrobky, kvetinovú výzdobu a okrasné rastliny na nich. 

3. Odpad z hrobových miest je možné ukladať len do nádoby na to určenej. Do nej sa nesmie 

privážať odpad z miest mimo pohrebiska. Je zakázané na pohrebisku spaľovať odpad. 

4. S úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne. 

 

 

 

Článok 5 

Otváracie hodiny pohrebiska a domu smútku.  

 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne. 

2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 

požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.  

3. Na vstup pre podnikateľov poskytujúcich stavebné práce na pohrebisku je potrebný písomný 

súhlas prevádzkovateľa pohrebiska (povolenie na novú stavbu obruby, rekonštrukciu, opravu 

hrobu, ....).  

 

 

Článok 6 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

 

1. Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového miesta 

ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky (v urne) môže do 

hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového miesta alebo obstarávateľ 

pohrebu. 

2. Pred uložením ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (v rakve, v urne) do hrobového 

miesta, musia byť prevádzkovateľovi pohrebiska oznámené údaje podľa § 17 ods. 4 písm. a) 

bod 1 podbod 1a) až 1c) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  

3. Pred uložením urny do hrobového miesta je potrebný súhlas nájomcu hrobového miesta. 

4. 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, pre dieťa 

mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský 

plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody 

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobovými miestami musia byť najmenej 0,3 m 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým 

ľudským plodom, vo výške 0,7 m. 

e) vykopanú zeminu z hrobového miesta uložiť v celom objeme na pôvodné hrobové miesto. 

 

 

 

 



 

5. Rozmery novovybudovaných hrobových miest 

 

Jednohrob   1,1 m   x  2,3 m 

Dvojhrob   2,2 m   x  2,3 m 

Trojhrob   3,2 m   x  2,3 m 

Urnový hrob   0,9 m   x  0,9 m 

Detský hrob (dieťa do 6 rokov)   0,6 m   x  1,0 m 

Detský hrob (dieťa do 14 rokov)   0,9 m   x  2,0 m 

 

6. Nové urnové hroby – umiestňujú sa v jednotnom rade zľava v hornej časti cintorína, 

v rozmedzí min. 0,3 m medzi vedľajšími hrobmi a min. 0,7 m medzi prednou a zadnou časťou 

urnového hrobu.       

7. Plán hrobových miest je k dispozícii pri vstupe na pohrebisko, na obecnom úrade, ako aj na 

webovom sídle obce. 

Článok 7 

Dĺžka tlecej doby 

 

Na pohrebisku je tlecia doba 20 rokov.   

 

Článok 8 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Evidencia hrobových miest sa vedie na kartách hrobových miest a elektronicky v príslušnom 

programe s výstupom pre verejnosť na webovej stránke obce. 

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe. 

 

Článok 9 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný 

biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do príslušnej 

nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku.  

2. Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca na 

vlastné náklady odstrániť sám mimo nádoby podľa ods. 1.  

3. Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na 

pohrebisku. 

4. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku. 

 

Článok 10 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska neprevádzkuje pohrebnú službu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstupovať a vchádzať na pohrebisko len v  

    nevyhnutnom rozsahu (na prípravu hrobu, vykonanie príslušného obradu, úprava hrobu po  

    zasypaní). Prebytočnú zeminu a skaly v celom objeme uložiť na pôvodné hrobové miesto. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby  

    nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska. 

 

 



Článok 11 

Stavby na pohrebisku 

 

1.Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú kamenárske firmy 

na základe objednávky nájomcu, alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Každý, kto 

vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný demontované pomníky, zvyšky 

kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na 

vlastné náklady.  

2. Kamenárska firma, ktorá poskytuje službu na pohrebisku (vybudovanie novej ohrady, 

rekonštrukcia hrobového miesta) na  základe objednávky nájomcu, je povinná 

prevádzkovateľovi pohrebiska túto službu oznámiť a za užívanie priestranstva na pohrebisku 

uhradiť poplatok vo výške stanovenej VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

3. Pri vybudovaní akejkoľvek novej stavby – hrobu, náhrobného pomníka, ohrady, urnového 

miesta na pohrebisku alebo opravy, úpravy už jestvujúcej stavby je potrebný súhlas – povolenie 

prevádzkovateľa.  

4. Uličky medzi hrobovými miestami musia ostať priechodné -  široké 0,7 m (predná a zadná 

strana susediacich hrobov) a 0,3 m (vedľajšie hroby). Ak je to možné, predné a zadné hrany 

ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.  

 

 

Článok 12 

Podmienky ekologického pochovávania 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie. 

 

 

Článok 13 

Cenník služieb a nájomného za hrobové miesto 

 

1. Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje tieto ceny:  

 

a)Vykonávanie smútočného obradu v DS (bez použitia chlad. zariad.–len obrad)  8,- € 

b)Vykonávanie smútočného obradu v DS (s použitím chlad. zariad.)                     3,- €/deň   

 

 

2. Nájomné za hrobové miesto:   

 

1. Jednohrob       20,- €     10 rokov 

2. Dvojhrob       40,- €     10 rokov 

3. Troj a viac hrob       60,- €     10 rokov 

4. Urnový hrob       10,- €     10 rokov 

5. Jednohrob detský (dieťa do 6 rokov)       10,- €     10 rokov 

6. Dvojhrob detský       20,- €     10 rokov 

 

 

3. Prenájom hrobového miesta žijúcou osobou:  

 

1. Jednohrob       20,- €      10 rokov 

2.  Dvojhrob       40,- €      10 rokov 



 

Článok 14 

Priestupky 

 

1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto nedodržiava ustanovenia 

prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu a užívania 

hrobového miesta a povinností návštevníkov pohrebiska. 

2. Priestupky na úseku pohrebníctva upravuje zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov. Za priestupky možno v blokovom konaní uložiť pokutu vo výške 66 €, 

v priestupkovom konaní do výšky 663 €. 

 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ tento Prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude 

sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 

neskorších predpisov. 

2. Tento prevádzkový poriadok, ktorý je prílohou VZN č. 2/2021 o prevádzkovom  poriadku 

pohrebiska v obci Jasenie, bol schválený dňa 23.06.2021 uznesením č. 14/2021.  

 

 

V Jasení, dňa 24.06.2021  

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Marek Kordík, PhD. 

                                                                                                          starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2021 


