Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce
č. 2/2010
o cintorínskom a pohrebnom poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Mengusovciacha podľa ust. § 4 ods.3 písm. g) a § 6 ods.1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súlade s ust. Zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie obce:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Úcta k pamiatke zosnulých, spoločné postavenie a poslanie pohrebísk a dodržiavanie
zdravotných predpisov v zdravotno-technických zariadeniach určených k pietnemu
pochovávaniu zosnulých alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov prikazujú, aby
pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým
vzťahom , ale aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné i ostatné platné predpisy.
2. Cintorínsky poplatok sa vzťahuje na pohrebisko – cintorín, umiestnené v obci v lokalite
„ Kimbiark“, ktorého pozemok nie je majetkoprávne vysporiadaný a evidenčne je
vedený na Obci Mengusovce.
3. Súčasťou tohto nariadenia sú prílohy, ktoré budú dopracované, aktualizované a ktoré
slúžia pre správu, údržbu a budovanie cintorína.
4. Na tomto cintoríne v obci Mengusovce platí povinnosť pochovávať zosnulých za
rovnocenných podmienok, bez ohľadu na ich náboženské vierovyznanie, bez ohľadu na
to, či sa jedná o obrad občiansky, cirkevný alebo iný.
Táto povinnosť sa vzťahuje tak na majiteľa ako i na prevádzkovateľa cintorína.
§2
Prevádzkovanie pohrebiska
1.

2.

V súlade s ust. § 17 ods.1 zák.č. 131/2010 Z.z. prevádzkovateľom pohrebiska je Obec
Mengusovce, IČO 326402, so sídlom 059 36 Mengusovce 123 a to prostredníctvom
Obecného úradu v Mengusovciach, ako svojho výkonného orgánu . Obecný úrad
realizuje požiadavky obyvateľov a svojou činnosťou zabezpečuje požadovanú úroveň
pohrebných služieb.
Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi týmto prevádzkovým poriadkom
schváleným Obecným zastupiteľstvom v Mengusovciach a príslušným úradom na
ochranu zdravia ľudí.
Prevádzkovateľ pohrebiska ( cintorína ) zabezpečuje činnosti uvedené v § 17 odst. 3 cit.
zákona, najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

Činnosti uvedené v bode a), b), c), na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť,
vykonávajú pohrebné služby. Prevádzkovateľ pohrebiska čistí chodníky, zabezpečuje
možnosť odkladania odpadov do vyhovujúcich nádob, ich vývoz a likvidáciu obsahu
a tiež zásobovanie vodou.
3. Prevádzkovateľ cintorína rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti v ktorých prideľuje
miesta pre hrob, hrobku a urnu, zároveň dáva súhlas ( za stanovenia podmienok ) na
stavebné práce na cintoríne.
4. Prevádzkovateľ cintorína sa stará o údržbu zelene na cintoríne. Na miestach, ktoré nie sú
prenajaté, postupným budovaním vyhradí plochy ( zelené pásy oddeľujúce jednotlivé
sektory) na výsadbu zelene podľa moderných, technických a estetických zásad.
5. Prevádzkovateľ cintorína sa tiež stará o chránené hroby a o hroby a pomníky
významných osobností a to aj po vypršaní práva na prenajaté miesto.
§3
Evidencia pohrebiska
1. Evidenciu pohrebiska vedie Obecný úrad v Mengusovciach podľa plánu hrobových
miest.
2. Pri evidencii pohrebiska sa riadi ustanovením § 17 cit. zákona a evidencia hrobových
miest musí obsahovať všetky údaje uvedené v ods. 4 tohto paragrafu.
§4
Prevádzkovanie pohrebných služieb
1. Pohrebné služby vykonáva ten prevádzkovateľ, ktorý spĺňa ust. § 8 cit. zákona, je
živnostník, na prevádzkovanie pohrebnej služby získal kladný posudok príslušného
orgánu na ochranu zdravia ľudí, týmto úradom má schválený prevádzkový poriadok
pohrebnej služby a na činnosti spojené s prevádzkovaním pohrebnej služby na cintoríne
v Mengusovciach mu bol udelený súhlas Obecného úradu v Mengusovciach.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pri výkone tejto služby povinný sa riadiť
ustanovením §9 cit. zákona v celom rozsahu.
§5
Pochovávanie
1. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
mŕtveho možno pochovať ihneď.
2. Odvoz rakvy s ľudskými pozostatkami a ich uloženie do zeme zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebnej služby.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak
je úmrtie doložené:
a)
listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
b)
pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov.
4. Urnu s popolom možno výnimočne uložiť aj do hrobky vybudovanej so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
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§6
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. Do každého hrobu sa pochovávajú ľudské pozostatky spravidla po jednom, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje ich uloženie do spoločného hrobu.
2. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami.
3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v ust. § 19
ods. 1 cit. zákona
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, 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 hrobmi musia byť najmenej 0,3m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
4. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Prevádzkovateľ cintorína môže povoliť, so súhlasom každého komu bolo miesto na hrob
prenechané na užívanie, aby do toho istého hrobu resp. hrobky boli uložené aj ďalšie
pozostatky ( príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby) len po uplynutí tlecej doby. Pred
uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak
je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou zostane najmenej 1 m.
6. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo na žiadosť blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
Žiadosť musí obsahovať prílohy uvedené v ods.8 §19 cit. zákona.
§7
Tlecia doba
1.

2.

Ľudské pozostatky na cintoríne musia byť pochované do zeme , t.j. uložené v hrobe a to
najmenej do uplynutia tlecej doby. So zreteľom na zloženie pôdy v podmienkach obce
Mengusovce trvá tlecia doba 15 rokov.
Stanovená tlecia doba bola posúdená a schválená rozhodnutím Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Poprade dňa 31.10.2006 pod č.j. 1809/2006.
§8
Zásady a podmienky pre prevádzkovateľa pohrebnej služby

Prevádzkovateľ pohrebných služieb je povinný :
1. Realizovať výkop hrobu resp. hrobky tak, aby jeho hĺbka spĺňala požiadavky uvedené v
§ 6 ods. 3 tohto VZN a aby boli dodržané tieto ostatné rozmery:
dĺžka hrobu : 210 cm
šírka hrobu: 80 cm
urna:
50 x 50 cm
Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto
veľkosť.
2. Pri vytýčení hrobového miesta :
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3.
4.

5.

6.

a) dodržať vzdialenosť min. 45 cm pre uličku medzi hrobmi, resp. hrobkami,
b) dodržať vzdialenosť min. 60 cm medzi pevnými stenami susediacich hrobiek,
c) dodržať líniu predných a zadných hrán rámov hrobiek v jednej priamke
s prednými a zadnými hranami rámov susedných hrobiek,
Pri stavbe náhrobku musia jeho jednotlivé kusy do seba zapadať.
Počas výkopových prác hrobového miesta na voľnom priestranstve prevádzkovateľ
pohrebnej služby môže použiť okolitý priestor na uloženie vykopanej zeminy.
Prebytočnú vykopanú zeminu je povinný odviesť z areálu cintorína na určenú skládku.
Počas výkopových prác hrobového miesta priamo v zástavbe medzi jestvujúcimi
náhrobkami, je prevádzkovať služby povinný zabezpečiť uloženie vykopanej zeminy do
vhodnej zbernej nádoby tak, aby zamedzil poškodeniu a znehodnoteniu susedných
náhrobkov či pomníkov.
Pri zabezpečení činností súvisiacich priamo s pohrebom je ich prevádzkovateľ povinný :
a) včas oznámiť na Obecnom úrade v Mengusovciach všetky skutočnosti súvisiace
s pohrebom,
b) preukázať sa príslušným povolením na prevádzkovanie pohrebnej služby,
c) pri výkone pohrebnej služby je povinný dodržať príslušné ustanovenia § 7 cit.
zákona, predovšetkým však v styku s pozostalými zdržať sa necitlivého správania
a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských
spoločností ako aj iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu.
§9
Užívanie hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prenecháva Obecný úrad v Mengusovciach za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie byť vypovedaná skôr ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku , t.j. 15 rokov.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia –
oprávnené osoby. Ak je dedičov viac, právo získava ten, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4. Obecný úrad v Mengusovciach 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
pohrebiská. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinný písomne
informovať nájomcu.
5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznámiť obecnému úradu všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest.
6. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto na hrob prenajaté, naloží sa s ostatkami, urnami
či náhrobkami obdobne ako pri zrušení pohrebiska.
7. Obecný úrad vedie evidenciu voľných miest a možnosti pre pochovávanie podľa
spracovaného situačného plánu cintorína. Po uplynutí tlecej doby, ak právo na prenajaté
miesto zaniklo a nebolo ďalej obnovené, zahrnie takéto miesto do evidencie pre ďalšie
pochovávanie.
8. Právo na miesto môže preniesť len obecný úrad a to na písomný návrh oprávneného
a v prípade jeho smrti na návrh dediča oprávnenej osoby. Dohoda oprávneného o prevode
práva na miesto s treťou osobou nie sú pre obecný úrad záväzné.
9. Právo na miesto sa preukazuje:
- v starších prípadoch evidenciou prevádzkovateľa cintorína a dokladom
o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta alebo iným hodnoverným dokladom,
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v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení
poplatku podľa cenníka v čase pohrebu.
10. Na prenájom určitého konkrétneho miesta na cintoríne v Mengusovciach nie je určený
nárok.
11. Na základe nájomnej zmluvy o užívaní hrobového miesta v rozsahu má nájomca resp.
oprávnená osoba právo:
- zriadiť na prenajatom mieste hrob alebo hrobku,
- vložiť do hrobu ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,
- upraviť povrch miesta ( urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu, nie však
výsadbu vysokej zelene a stromov).
-

§ 10
Starostlivosť o prenajaté miesto
1. Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať prenajaté miesto na cintoríne v riadnom
stave.
2. Ak prevádzkovateľ cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve
nájomcu resp. oprávnenú osobu, aby ich v primeranej lehote odstránil.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kvety, vence, iné netrvanlivé ozdoby má
prevádzkovateľ cintorína právo z jednotlivých hrobov odstrániť.
4. Nájomca, resp. oprávnená osoba sa môže s prevádzkovateľom cintorína za úplatu
dohodnúť na rozsahu udržiavacích prác na prenajatom mieste ( pravidelná úprava,
polievanie, výsadba kvetov a iné ).
§ 10 a
Nakladanie s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta
a návštevník cintorína uložiť na miesto na to určené na pohrebisku.
§ 11
Poplatok za prenajaté miesto
1. Za prenajaté hrobové miesto na cintoríne v Mengusovciach a úhrady za služby (správa
a údržba pohrebiska a komunikácií, údržba zelene, odvoz odpadu ) je po celú tleciu dobu,
t.j. 15 rokov, stanovená nasledovná výška poplatkov:
a) jednohrob
7,- EUR
b) dvojhrob
14,- EUR
c) urna
3,50 EUR
d) hrobka – 1- miestna
14,- EUR
e) hrobka – 2- miestna
7,EUR
Uvedené poplatky sa platia jednorázovo, v plnej výške a to pri uzatváraní zmluvy
o prenájme hrobového miesta, priamo do pokladne Obecného úradu, resp. na bežný účet
obce.
2. Po uplynutí tlecej doby ( 15 rokov) je doba za prenájom miesta na cintoríne stanovená na
10 rokov, výška poplatkov v tomto prípade je následovná:
a ) jednohrob
7,- EUR
b) dvojhrob
14,- EUR
c) urna
3,50 EUR
d) hrobka – 1- miestna
14,- EUR
e) hrobka – 2- miestna
7,EUR
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§ 12
Stavby na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už jestvujúcej stavby
( hrobu, náhrobku, urnového miesta, hrobky, rámu ) je potrebný predchádzajúci súhlas
Obecného úradu v Mengusovciach. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je
tento podľa osobitných predpisov potrebný.
2. Na uloženie a uskladnenie používaného stavebného materiálu v areáli cintorína môže
prevádzkovateľ pohrebných služieb použiť vyhradené miesta len so súhlasom obecného
úradu.
3. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave je stavebník povinný riadiť sa inštrukciami
zástupcu prevádzkovateľa cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo
druh použitého materiálu.
4. Stavebné práce na cintoríne sa môžu uskutočňovať len v pracovných dňoch a v sobotu,
a to v čase od 7.00 do 17.00 hod.. Mimo uvedenej doby je možné vykonávať stavebné
práce výnimočne a to na základe osobitného povolenia obecného úradu.
5. po ukončení výkopových resp. stavebných prác na pohrebisku je ich prevádzkovateľ
povinný upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy , odstrániť prebytočný
stavebný materiál a zlikvidovať všetok odpad na riadenú skládku.
6. Bez súhlasu obecného úradu nie je prípustné odpredávať alebo odstraňovať vybudované
stavby, vynášať časti náhrobkov resp. ináč rozdeľovať hrobky.
§ 13
Výpoveď nájomnej zmluvy, zánik práva na prenajaté miesto,
zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
1. Prevádzkovateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynutie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa hrobové
miesto má zrušiť.
3. Prevádzkovateľ cintorína nájomnú zmluvu vypovie, ak
a. závažné okolnosti na cintoríne znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
ďalšiu dobu,
b. cintorín, alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené, uzatvorené,
c. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 3
písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť a zabezpečiť so súhlasom
nájomcu iné hrobové miesta a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo
sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na cintoríne.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
písm. c) je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na cintoríne.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedá nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3
písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do
jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote nájomca neodstráni, po
uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
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7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedá nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 3
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste
obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo
hrobu na hrobovom mieste s označením , že ide o trojročné uloženie , počas ktorého sa
môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odst. 6 a 7 , musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným popisom stavu príslušenstva hrobu.

§ 14
Zákaz pochovávania
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu podľa
predchádzajúceho odseku, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán
štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania
súhlasí.
§ 15
Vstup na cintorín
1. Cintorín je verejnosti prístupný v mesiaci apríl – október denne od 6.00 hod. do 20.00
hod., november – marec denne od 7.00 hod. do 19.00 hod.. Správca cintorína môže
v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia cintorín opustiť.
§ 16
Stráženie cintorína
1. Vstupnú bránu, ktorá slúži pre manipuláciu nákladnej dopravy k zabezpečeniu plynulej
prevádzky cintorína, je prevádzkovateľ povinný okamžite po ukončení prác (ktoré
uskutočňovali vlastní alebo cudzí pracovníci) uzatvoriť.
§ 17
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko ( cintorín ) môže zrušiť len Obec Mengusovce. Pri zrušení pohrebiska sa táto
riadi príslušnými ustanoveniami § 23 Zák. č. 131/2010 Z. z.. Výnimku tvorí zrušenie
vojnových hrobov, ktoré je upravené osobitným zákonom a zrušenie hrobov a hrobiek,
ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Tieto sa môžu zrušiť len po
nadobudnutí platnosti rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení
vyhlásenia hrobu alebo hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku.
2. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len
po predchádzajúcom súhlase vedenia obce.
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§18
Kontrola a dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia
1. Každá fyzická a právnická osoba je povinná na území obce zachovať ustanovenia
všeobecne záväzného nariadenia obce Mengusovce a oznámiť porušenie jej ustanovení.
2. Kontrolu dodržiavania ustanovení všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta
obce, poslanci obecného zastupiteľstva resp. členovia komisie zriadenej vedením obce.
3. Porušenie a nedodržanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou, je
priestupkom podľa osobitných predpisov.
4. Za priestupky možno uložiť pokutu až do výšky 663 EUR . Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
5. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickými
osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi je iným správnym deliktom.
§19
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené.
§ 20
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ toto VZN neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v prípade
ich vzniku postupovať v zmysle Zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2006 o cintorínskom
a pohrebnom poriadku, schválené obecným zastupiteľstvo Obce Mengusovce na svojom
zasadnutí dňa 30. 11. 2006 uznesením č. 8/2006 .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Mengusovce č.2/2010 schválilo obecné
zastupiteľstvo Obce Mengusovce na svojom zasadnutí dňa 14. 10. 2010 uznesením
č. 6/2006 a nadobúda účinnosť 1.1.2011.

Milan V e c h t e r
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29.9.2010
zvesený z úradnej tabuli dňa : 14.10.2010
VZN
vyvesené na úradnej tabuli dňa :
15. 10. 2010
zvesené z úradnej tabuli dňa:
2.11.2010
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