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Obec Ducové,  na základe Zákona č. 131/2010 Zb.  o pohrebníctve, 
vydáva pre svoj územný obvod tento 

 
 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  POHREBISKA 
 OBCE  D U C O V É  

 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Pohrebiskom sa rozumie miesto na uloženie tiel mŕtvych, ich ostatkov alebo popola. 

Je to spoločný názov pre cintorín. Pohrebiská (cintoríny) zriaďujú obce, ktoré ich 
správu môžu zveriť iným organizáciám. 

2. Cintorín v obci Ducové spravuje Obec Ducové. Všetky administratívne úkony 
vykonáva Obecný úrad Ducové,  ktorý zabezpečuje požiadavky občanov.  

3. Správcom cintorína v obci  Ducové je Obec Ducové. 
4. Prevádzkovateľom pohrebiska v zmysle nového zákona je Obec Ducové. 
6. Obec Ducové ako správca  a prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu o pride- 

ľovaní hrobových miest, stará sa o vzhľad pohrebiska, vykonáva dozor a povoľuje 
stavebné práce na pohrebisku. Ďalej udržiava zariadenie domu rozlúčky, čistí 
chodníky, zabezpečuje vývoz odpadkov. 

7. Správca podľa potreby rozdeľuje pohrebisko na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje 
miesta pre hroby, hrobky a urny. 

 
Článok 2 

Prevádzkovanie pohrebiska 
 

 Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, 
b) pochovávanie, 
c) vykonanie exhumácie, 
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
e) vedenie evidencie súvisiacej s evidenciou hrobových miest. 
 Správu pohrebiska zahŕňa najmä: 
a) správa a údržba pohrebiska, 
b) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku. 
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Článok 3 
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 
 Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie 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 ľudských ostatkov, 
- ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, 

prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným 
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. 

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 
pohrebiska, 

b) viesť evidenciu podľa § 21 zákona o pohrebníctve, 
c) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí 

rakvy pred pochovaním, 
d) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch 

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

e) písomné informovať nájomcu o 
1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, 
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho 

adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na 
pohrebisku, 

f) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu 
dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu; na základe tohto 
posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 
Článok 4 

Pochovávacie obvody 
 

1. Uloženie tela mŕtveho do zeme sa má vykonať spravidla na pohrebisku, v katastri 
obce ktorého osoba zomrela, pred úmrtím žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne 
bolo vyložené z dopravného prostriedku. 

2. Pochovať mŕtveho na inom pohrebisku môže povoliť obecný úrad, do obvodu ktorého 
pohrebisko patrí. 

 
Článok 5 

Tlecia doba 
 

1. Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá zo zreteľom na zloženie pôdy 
nesmie byť kratšia ako 10 rokov. Dĺžku tlecej doby určuje na základe výsledkov 
hydrogeologického prieskumu hlavný hygienik pri zriadení pohrebiska. 

2. Tlecia doba na pohrebisku v obci Ducové  je 20 rokov. 
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Článok 6 
Spôsob ukladania tela mŕtveho do hrobu 

 
1. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý obecný 

záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže na žiadosť alebo so súhlasom nájomcu povoliť, aby 

do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie telá mŕtvych (príbuzní, prípadne aj iné 
blízke osoby) a to najskôr po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby možno 
urobiť tak len so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva a hlavného 
hygienika. 

Článok 7 
Pochovávanie 

 
1. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od 

úmrtia (najskôr však 48 hodín od úmrtia), okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 
písm. h) zákona č. 470/2005. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské 
pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise (§ 115 
Trestného poriadku). 

2. Telo mŕtveho sa uloží do zeme, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh 
pohrebu, na ktorý dal súhlas hlavný hygienik. 

3. 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, prehĺbený hrob musí mať 
hĺbku aspoň 2,2 m, 

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou spodnej vody, 
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná 

skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m. 
4. Výnimočne možno uložiť rakvu s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom 

správcu pohrebiska. 
5. Telo mŕtveho sa ukladá do zeme na pohrebisku. Uloženie mimo pohrebiska môže 

povoliť obecný úrad len z dôvodu osobitného zreteľa a so súhlasom hlavného 
hygienika. 

6. Spopolnené ostatky sa ukladajú na pohrebiskách. Správca cintorína môže dať 
povolenie na pripevnenie urny k náhrobku. Urna musí byť uložená do osobitnej 
ochrannej schránky. 

7. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktoré si zosnulý zvolil, treba 
podľa možnosti jeho želaniu vyhovieť. Ak zosnulý neurčil druh pohrebu, určí ho ten, 
kto pohreb obstaráva. Tieto ustanovenia platia, ak dôležitý záujem nevyžaduje iný 
druh pohrebu. 

 
Článok 8 

Uloženie popola 
 

1. Prijať urnu na uloženie ja povinný prevádzkovateľ každého urnového pohrebiska. 
Prevádzkovateľ cintorína má túto povinnosť vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je 
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urnové pohrebisko, alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne náhrobku k inému 
príslušníkovi rodiny. 

2. Popol sa ukladá na pohrebisku podľa želania zosnulého alebo obstarávateľa pohrebu 
v urne. O uložení urny vedie prevádzkovateľ pohrebiska evidenciu. V nej sa uvádza 
meno a priezvisko zosnulého, jeho posledné bydlisko, deň narodenia, úmrtia, deň 
a miesto spopolnenia a spôsob spopolnenia. 

3. Správca cintorína, príslušný podľa miesta pohrebiska, kde sa má popol uložiť, môže 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa povoliť, aby sa podľa želania zosnulého alebo 
obstarávateľa pohrebu uložil popol na miesto, ktoré si oni zvolili. O uložení popola 
mimo pohrebiska vedie prevádzkovateľ osobitnú evidenciu. 

 
 

Článok 9 
Exhumácia tela mŕtveho alebo ostatkov 

 
 

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť  
a) orgánov činných v trestnom konaní,  
b) obstarávateľ pohrebu alebo 
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom 

pohrebu bola obec.                      
2. Žiadosť podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí obsahovať 

a) posudok úradu, 
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské 

ostatky uložené. 
3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
 

Článok 10 
Užívanie hrobového miesta     

 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva 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.      

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia: ak je 
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.  

4. 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 takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je 
prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu. 

5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta 
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
evidencie hrobových miest.  
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Článok 11 

Rozmery hrobových miest 
 
1. Na hrob alebo hrobku môže byť prepožičané miesto v týchto rozmeroch: 

- pre hrob (hrobku) dospelého   110 x 245 cm 
- pre dvojhrob (hrobku) dospelých  210 x 245 cm 
- pre hrob dieťaťa do 6 rokov     80 x 140 cm 
- pre hrob dieťaťa do 14 rokov     90 x 200 cm     

2. Na uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm. Pre každé 
prepožičané miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice. Porušenie týchto 
hraníc sa posudzuje ako priestupok. 

 
 

Článok 12 
Starostlivosť o prenajaté miesto 

 
4. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta 

a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
evidencie hrobových miest. 

2. Ak správca alebo prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti 
o prepožičané miesto, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak sa 
tak nestane, alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečie 
z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.      

3. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o udržiavaní 
prepožičaného miesta za úplatu (pravidelná úprava, polievanie, výsadba kvetov a iné). 

4. Nájomca môže na prepožičanom mieste urobiť ďalšie úpravy (výsadbu kríkov, 
stromov, umiestňovanie lavičiek a iné) len so súhlasom správcu pohrebiska. 

 
 

Článok 13 
Stavby na pohrebisku 

 
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej 

stavby (hrobu, hrobky, rámu) treba predchádzajúci súhlas Obecného úradu Ducové 
ako stavebného úradu a prevádzkovateľa pohrebiska. 

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť úpravami 
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh 
použitého materiálu. 

3. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu 
a odstrániť prebytočný stavebný materiál. 

4. Nie je prípustné bez súhlasu správcu a prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo 
odstraňovať vybudované stavby. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska 
nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú výzdobu a pod. 
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Článok 14 
Nájomná zmluva 

 
1.   Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
2.   Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné    

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských 
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr 
ako po uplynutí tlecej doby – u nás 20 rokov. 

3.  Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup 
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem 
prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom 
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu. 

4.  Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej  
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, 
ktorá sa prihlásie ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno 
uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

   
 

Článok 15 
Výpoveď nájomnej zmluvy    

                                                  
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie 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 má 
hrobové miesto zrušiť. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska  nájomnú zmluvu vypovie, ak: 
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta ,                  
b) sa pohrebisko zruší,                                                        
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených 
v odseku 3 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto 
a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové 
hrobové miesto. 

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených 
v odseku 3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi 
najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je 
známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste 
obvyklom na pohrebisku.  

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 
v odseku 3 písm. č), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch  

      mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa 
adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvykolom na 
pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu,  z dôvodu uvedeného 
v odseku 3 písm. c)  a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa 
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doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do 
tejto lehoty z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ako ho v tejto lehote neodstráni, 
po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo považuje za opustenú vec a 
prevádzkovateľ pohrebiska ho predá na dražbe. 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, z dôvodu uvedeného 
v odseku 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 mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého 
sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ 
pohrebiska považuje za opustenú vec a predá na dražbe. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť 
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva 
hrobu. 

 
Článok 16 

Vstup na pohrebisko 
 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období od 16.04. do 15.10.denne od 8.00 
do 20.00 hod., v období od 16.10. do 15.04. od 8.00 do 17.00 hod. 

2. Správca pohrebiska alebo jeho prevádzkovateľ môže v osobitných prípadoch 
obmedziť prístup verejnosti. 

3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb. 
4. Každý návštevník pohrebiska je povinný opustiť ho pred určenou zatváracou dobou 

bez osobitného upozornenia. 
5.  Na pohrebisko je zakázaný vstup so psom. 
  

Článok 17 
Zrušenie pohrebiska 

 
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby 

všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.   
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len 

z dôvodov uvedených v § 23, ods. 1 a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu 
príslušného orgánu štátnej správy. 

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie 
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové 
miesta na inom pohrebisku. 

4. Ak bolo pohrebisko zrušené, musí sa vykonať, ak ide o rozptylovú lúku, skrývka 
a premiestnenie porastu a zeminy do hĺbky 10 cm; ak ide o vsypovú lúku, skrývka 
a premiestnenie trávnatého porastu a zeminy sa musí vykonať do hĺbky 
zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola. 

5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten, v koho záujme sa pohrebisko 
zrušilo, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom pohrebisku.  

6. Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len 
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
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 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.       

7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 
8. Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľ 

pohrebiska iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci. 
 

Článok 18 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska  

 
V súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto 

miesta sú návštevníci cintorína povinní: 
1. Udržiavať pokoj a dôstojne sa správať v priestoroch pohrebiska 

a jeho bezprostrednom okolí. 
2. Udržiavať poriadok na hroboch i vo všetkých priestoroch 

pohrebiska. 
3. Odpad z hrobov vždy uložiť do kontajnera pri pohrebisku 

a neodkladať ich na iných miestach pohrebiska. 
4. Nepotrebné predmety, hlavne sklenené nádoby, neodkladať kvôli 

bezpečnosti pri kosení pohrebiska za pomníky. 
5. Staré kamene a pomníky odložiť do hornej časti  cintorína za 

budovu domu smútku. 
 

Článok 19 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán pochovávania 

 
 Spôsob ukladania ľudských pozostatkov alebo ostatkov je nasledovný: 

- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m; 
- čelné vzdialenosti (chodníky) medzi jednotlivými hrobmi určí prevádzkovateľ 

podľa situácie. 
 

Článok 20 
Spôsob nakladania s odpadom z pohrebiska                      

 
1. Odvoz odpadu z pohrebiska zabezpečuje obec. 
2. Staré základy a nepoužiteľné pomníky obec likviduje recykláciou. 
3. Obec nariaďuje občanom obce i jej návštevníkom neukladať do kontajnera pri  

pohrebisku iný odpad než odpad z pohrebiska. 
 

Článok 21 
Služby prevádzkovateľa a  podmienky bezproblémového priebehu pohrebu  

 
1. Všetky služby, spojené s pochovávaním vykonané prevádzkovateľom, musia byť 

zaplatené do hodiny pohrebu. 
2. Pri odstúpení objednávateľa pohrebu, musí tento uhradiť náklady, ktoré pri 

obstarávaní pohrebu a s odstúpením od pohrebu vznikli. 
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3. Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za príslušenstvo hrobu. 
4. Prevádzkovateľ spravuje dom smútku a financuje náklady spojené s jeho prevádzkou 

a údržbou. 
5. Obec Ducové účtuje za nájom hrobových miest na základe zmluvy s nájomcom 

hrobového miesta, ktoré uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska. 
 

Článok 21 
Cenník za prepožičanie miest 

 
Nájomné za prepožičanie miest na pohrebisku sa stanovujú tieto poplatky: 

1. Na dobu každých 5 rokov (bez ohľadu na vek zomrelého): 10,- € za jednohrob 
                                                                                                     20,- € za dvojhrob. 
2. Nájom za použitie domu smútku: 10,- € na 1 deň. 

 
Článok 22 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Porušovanie tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona, sa trestá 
podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o zabezpečovaní poriadku v obci. 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Ducové. 
3. Tento poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
 

 
V Ducovom, dňa 23. 11. 2011. 
 
 
 
 
Tento prevádzkový poriadok bol schválený  Obecným zastupiteľstvom Ducové na 
zasadnutí dňa  23.11.2011  uznesením č. 48 ako VZN č. 04/2011 
 
 
 
 
 
 
 
          __________________ 

                                                                                        Koláriková Mária   
                                                   starostka obce 
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