Obec Lúčky na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúčky č. 1/2018,
ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
v Obci Lúčky

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky tvorí prílohu č. 1. k VZN č.
1/2018.

Článok 2
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto VZN č. 1/2018 bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Lúčkach dňa 22.05.2018
uznesením číslo 19/2018.
2. Týmto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku zo dňa 01.02.2006.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 26.05.2018.

Branislav Hrbček
starosta Obce Lúčky
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Príloha č. 1 K VZN č. 1/2018

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU
V OBCI LÚČKY

Článok 1
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska
Zriaďovateľ pohrebiska:
Prevádzkovateľ pohrebiska:

Obec Lúčky
Obec Lúčky
034 82 Lúčky 141
IČO:
00 315 583
Osvedčenie o získanom vzdelaní: Evidenčné číslo osvedčenia 85/2017/LM
Miesto pohrebiska:
Lúčky
Súčasťou pohrebiska je aj dom smútku súpisné číslo: 569
Článok 2
Úvodné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko zriadené na parcelách č. 970/1 a 970/4 vedené
na LV č. 811.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje:
a/ rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku a v dome smútku,
b/ povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku,
c/ povinnosti nájomcov hrobových miest,
d/ povinnosti návštevníkov pohrebiska,
e/ informácie o sprístupnení pohrebiska verejnosti,
f/ spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
g/ dĺžku tlecej doby,
h/ spôsob nakladania s odpadmi na pohrebisku,
i/ plán hrobových miest,
j/ cenník služieb.
Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a/ vykopanie a zasypanie hrobu,
b/ vykonávanie exhumácie,
c/ správu pohrebiska,
d/ správu domu smútku,
e/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
f/ údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
g/ zber a odvoz odpadu z pohrebiska
h/ dodávku vody
2. Služby uvedené v bode 1. písm. a/ a b/ sú vykonávané prostredníctvom pohrebných služieb,
ktoré si zabezpečuje objednávateľ pohrebu.
3. Podľa služieb uvedených v bodoch c/ až h/ je prevádzkovateľ pohrebiska povinný:
a) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, t.j. dom smútku a iné objekty
tvoriace vybavenosť pohrebiska,
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starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
označiť pri studniach na vodu, či je voda vhodná, resp. nevhodná na pitie
starať sa o oplotenie pohrebiska,
zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky /“ďalej len
hrobové miesta”/ na pohrebisku, ktorý spravuje a prevádzkuje,
h) značiť hrobové miesta.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska zodpovedá za funkčnosť elektrického osvetlenia,
prevádzky
vodného zdroja v budove i mimo nej, ozvučenie a bežnú údržbu budov a areálu cintorína,
vrátane kosenia.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska vymeriava miesta hrobov v súlade s čl. 6 tohto nariadenia.
6. Upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť
cintorína a vyžaduje nutné odstránenie nedostatkov (zlomené náhrobné kamene, rozpad
betónových rámov a pod.)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Článok 4
Správa a rozsah poskytovaných služieb v dome smútku
1. Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení do času ich
pochovania a na vykonávanie cirkevných a smútočných obradov.
2. Priestory v dome smútku tvoria: obradná miestnosť, chodba, z ktorej sa vchádza do predsiene,
ktorá zároveň slúži aj ako priestor na prípadné úpravy ľudských pozostatkov, chladiaci box
s dvoma miestami nad sebou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov, miestnosť pre kňaza,
miestnosť pre upratovačku zo sociálnym zariadením, 2 skladovacie priestory, WC pre
verejnosť.
3. Dom smútku je napojený na dodávku pitnej vody, kanalizáciu, energetickú sieť. Vykurovanie
je elektrické. Príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečené prostredníctvom boilera.
4. Pohrebné obrady sa vykonávajú podľa potreby, každý deň.
5. Starosta obce menuje správcu domu smútku a určuje jeho odmenu. Správca domu smútku je
povinný:
a) Prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené
 listom o prehliadke mŕtveho vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
 pasom pre mŕtvolu ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov
 ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.
b) Správca domu smútku je ďalej povinný starať sa o poriadok v dome smútku, zatvárať
a otvárať dom smútku podľa potreby, zodpovedá za funkčnosť chladiaceho zariadenia
a elektrického osvetlenia, ozvučenia a bežnú údržbu budovy. Priestory chladiarenského
zariadenia a miestnosti domu smútku sú čistené a dezinfikované po každom pohrebe.
Čistenie a dezinfekcia sa vykonáva umývaním chladiaceho boxu, podláh v chladiarni,
v predsieni, obradnej miestnosti, sociálnych zariadení, chodby a ostatných priestorov.
c) Správca domu smútku je povinný viesť písomný zoznam použitých dezinfekčných
prostriedkov.
d) Dom smútku sa prevádzkuje na požiadanie denne. Dom smútku sa otvára pre smútiacu
rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody s obstarávateľom
pohrebu.
e) Obstarávateľ platí objednané služby po vykonaní obradu v pokladni prevádzkovateľa
pohrebiska podľa cenníka, ktorý je súčasťou tohto prevádzkového poriadku.
f) Meno, adresa a telefonický kontakt správcu domu smútku je uvedený vo vývesnej skrinke
na pohrebisku.
Článok 5
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Prístupnosť pohrebiska verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti celoročne 24 hodín denne.
2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť,
a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo
iných okolností, ktoré by prekážali prístupu na pohrebisko.
Článok 6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca je povinný:
a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
b) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
c) udržiavať poriadok na pohrebisku,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
e) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta.
2. Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:
a) vysádzať a vyrubovať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľ pohrebiska,
c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
d) vodiť psov na pohrebisko, s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú
príslušné označenie.
e) robiť hluk na pohrebisku,
f) pohybovať sa v areáli pohrebiska na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach,
kolobežkách a podobných športových prostriedkoch,
g) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky na pohrebisku,
h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
i) páliť trávu, lístie a iný odpad.
3. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru.
4. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu a otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
5. Nie je povolené obmedzovať priechodnosť chodníkov.
Článok 7
Povinnosti návštevníka pohrebiska
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
b) správať sa na pohrebisku a v dome smútku spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť
miesta,
c) dbať o poriadok a čistotu na pohrebisku a starostlivo zaobchádzať s vybavením, ktoré slúži
verejnému záujmu.
2. Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje:
a) pohybovať sa v areáli pohrebiska na bicykloch, motocykloch, kolieskových korčuliach,
kolobežkách a podobných športových prostriedkoch,
b) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
c) vodiť psov na pohrebisko, s výnimkou psov, ktoré doprevádzajú nevidiace osoby a majú
príslušné označenie.
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d)
e)
f)
g)

robiť hluk na pohrebisku,
fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky na pohrebisku,
neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
páliť trávu, lístie a iný odpad.

3. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru.
4. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu a otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
5. Nie je povolené obmedzovať priechodnosť chodníkov.
Článok 8
Povinnosti prevádzkovateľa
1.

Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
b) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska.
c) 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.
d) písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa má pohrebné miesto zrušiť, ak mu
je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť vo vývesnej skrinke na
pohrebisku.
e) písomne informovať nájomcu o dátume, ku ktorému sa má pohrebné miesto zrušiť, ak mu je
známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť vo vývesnej skrinke na pohrebisku.
Článok 9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ostatkov, plán hrobových miest

1. O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého rozhoduje obec. Platí
však zásada, že mŕtve ľudské telo má byť pochované na pohrebisku obce toho katastrálneho
územia, v ktorom osoba pred úmrtím žila, alebo na území obce, v ktorej došlo k úmrtiu.
2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku možno len s povolením príslušnej obce, na území
ktorej sa pohrebisko nachádza.
3. Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku. Prevoz ľudských pozostatkov
zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
4. Ľudské pozostatky sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48
hodín od úmrtia, Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve, ak ide
o súdnu pitvu, možno mŕtveho pochovať iba so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa.
5. Pochováva sa
a) ukladaním do ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku so súhlasom
obce,
b) uložením urny spopolnených ľudských ostatkov na pohrebisku po spopolnení
v krematóriu,
c) iným druhom, ak si to vyžaduje dôležitý všeobecný záujem.
6. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem
nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
1. Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomrelého v rakve sa vykonáva v týchto
rozmeroch:
a) pre dospelú osobu
80 x 200 cm,
b) pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm,
c) pre dieťa staršie ako 3 roky najmenej 60 x 160 cm,
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2.

3.
4.
5.

d) urna
50 x 50 cm
Dno musí ležať najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody. Odstup medzi jednotlivými
hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa
miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160 cm, pre
dieťa mladšie ako 10 rokov 120 cm.
Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového
miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm.
Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby uložiť rakvu s ľudskými
pozostatkami, len ak ich možno uložiť na úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov
a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 100 cm.
Článok 10
Užívanie hrobového miesta

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie však byť vypovedaná skôr ako
uplynie 10 rokov od uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov. Ak to pomery na
pohrebisku umožňujú prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu
dobu.
Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto
neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa prevádzkového
poriadku pohrebiska.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Právo na hrobové miesto sa preukazuje:
a)
v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdenkou o zaplatení
poplatku za prepožičanie hrobového miesta, potvrdenkou o platení cintorínskeho poplatku
resp. iným hodnoverným dokladom.
b)
v nových prípadoch písomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení poplatku.
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 uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
Článok 11
Nájomné za hrobové miesto

1. Cenník za nájom hrobových miest:
2. Nájomné za prenájom hrobového miesta na každých začatých 10 rokov..................... 10,00 €
3. Nájomné sa platí dopredu na 10 rokov v zmysle platného cenníka. Ak o to nájomca požiada
je možné zaplatiť nájomné aj na dlhšiu dobu. Na doklade o zaplatení musí byť meno
nájomcu hrobového miesta.
Článok 12
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájomného hrobového miesta.
b) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
c) ak sa pohrebisko zruší.
d) ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
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Článok 13
Stavby na pohrebisku
1. Pre účely tohto VZN sa pod pojmom stavba rozumie dom smútku, kaplnka, zriaďovanie
hrobov, náhrobkov, základovej konštrukcie ohraničujúcej hrob, urnových hrobov a hrobiek /
ďalej len stavba/.
2. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už existujúcej stavby je
potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť situačným plánom
a zásadami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery, výzdobu alebo druh
použitého materiálu.
4. Plocha hrobového miesta po úprave / svetlý vonkajší rozmer dĺžka / šírka /:
5. Výška obruby do 40 cm / prispôsobiť vzhľadu okolitých hrobov /
a) Jednohrob
240 cm x 120 cm
b) Dvojhrob
240 cm x 220 cm
c) Trojhrob
240 cm x 320 cm
d) Detský hrob
100 cm x 60 cm
e) Urna
50 cm x 50 cm
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál.
7. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
vybudované stavby.
8. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí
oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie
evidenciu.
9. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovatelia vykonávajúci výkop
povinní s nájdenými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať
a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú
zeminou.
Článok 14
Označovanie hrobov
1. Nájomca je povinný dodržať zásady spojené so základným označením hrobu. Pod
základným označením hrobu sa rozumie uvedenie mena, priezviska a rok narodenia a úmrtia
zomrelého na epitafnej doske pomníka alebo na drevenom kríži osadenom do zeme
v záhlaví hrobového miesta.
Článok 15
Dĺžka tlecej doby
1. Ľudské pozostatky na pohrebisku musia pochované do zeme, t.j. uložené v hrobe najmenej
do uplynutia tlecej doby. So zreteľom na zloženie pôdy trvá tlecia doba na pohrebisku
v obci Lúčky 10 rokov.
Článok 16
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
a) evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
 meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
 dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov s uvedením hrobového miesta
a hĺbky pochovania,
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 záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,
 meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomca fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomca obec,
 dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
 údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
 údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
 zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
 zrušení pohrebiska.
Článok 17
Spôsob nakladania s odpadkami
1. Nájomca hrobového miesta a návštevníci pohrebiska sú povinní odpad z hrobového miesta
ukladať do zberných nádob určených obcou pre pohrebisko.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré
pravidelne podľa potreby vyváža osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch.
3. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom
nariadení obce. Za zber, odvoz a udržiavanie čistoty v okolí zbernej nádoby na pohrebisku
zodpovedá obec.
Článok 18
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
časovým
harmonogramom
pohrebných
obradov
a pochovávania
určeným
prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska
najmenej jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah výkonu
pohrebnej služby v dome smútku a na pohrebisku.
Článok 19
Cenník služieb
1. Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje nasledovné ceny:
a) uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov v chladiacom zariadení do 72 hodín ...... 10,00 €
b) za každých ďalších začatých 24 hodín ......................................................................... 3,50 €
c) použitie domu smútku..................................................................................................10,00 €

Článok 20
Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa, pre nájomcov hrobových miest, pre
všetkých návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske a kamenárske práce
na pohrebiskách, pre pohrebné služby aj účastníkov pohrebu.
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2. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia ustanovenia zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
3. Prílohu k Prevádzkovému poriadku pohrebiska tvorí situačný nákres pohrebiska.

Branislav Hrbček
starosta obce
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