OBEC HRABUŠICE
so sídlom: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre pohrebisko –verejný cintorín na Hlavnej ulici v Hrabušiciach
Čl. 1
Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v súvislosti so
zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami ,správu a prevádzkovanie
pohrebiska Verejný cintorín v Hrabušiciach na Hlavnej ulici.
Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska – Obec Hrabušice, na
nájomcov, obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku, na
návštevníkov pohrebiska a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
vykonávanie exhumácie,
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
správu pohrebiska
správu márnice a domu smútku,
údržbu komunikácii a zelene na pohrebisku
Čl. 2
Základné pojmy

Na účely tohto prevádzkového poriadku v zmysle zákona č.131/2010 Z.z.: z 3.3.2010
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 uložení do rakvy, zahŕňa
najmä umývanie, kozmetické úpravy, 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
j. ľudských ostatkov
k. transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie možné,
l. konečná rakva (ďalej len „rakva“) je rakva , v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
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 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 pozostatkov alebo 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 spopolnenie ľudských
pozostatkov a ľudských ostatkov vrátane 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 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 pri
ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej
rakve,
ad. dvoj-hrob alebo viac-hrob 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 vysypovej
lúky odstraňuje
ah. služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom
a služby spojené s údržbou hrobového miesta,

Čl.3.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne
a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať
do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia .Ak sa vykoná
pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať, to neplatí, ak bola pitva nariadené v trestnom
konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom
predpise.
4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do
14 dní od úmrtia
5. Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami je zakázané:
a.

upravovať ľudské pozostatky, konzervovať alebo balzamovať ľudské pozostatky
osoby alebo exhumovať ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
nebezpečnou chorobou, dokladom ,ktorým sa preukáže, že osoba v čase úmrtia
nakazená nebezpečnou chorobou, je list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí,
b. vystaviť ľudské pozostatky pred ich pochovaním v otvorenej rakve, ak uplynuli viac
ako tri dni od úmrtia a neboli uložené v chladiacom zariadení,
c. spopolniť ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,
d. zaobchádzať s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami spôsobom , ktorý
sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti,
Čl.4
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov
1. 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 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 0,30 m
d. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m
e. Na dvoj-hrob a viac-hrob sa nevzťahujú požiadavky uložené v bode c.
f. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
g. pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ostatkov
a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
h. do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami, rakva musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Čl. 5.
Základné povinnosti prevádzkovateľa –správy pohrebiska a rozsah služieb
poskytovaný na pohrebisku

Prevádzkovateľ je povinný:
1. zriaďovať miesta pre hroby a krypty na pohrebisku, ktoré prevádzkuje,
2. zabezpečovať výkopy hrobových jám a exhumácie,
3. vkladať rakvy a urny s telesnými pozostatkami zomrelých do hrobov
4. vykonávať úpravu zemných hrobov navŕšením zeminy
5. prepožičať hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto prevádzkovým
poriadkom
6. viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a písomne informovať nájomcu o skutočnosti,
že uplynie lehota za ktorú bolo nájomné zaplatené, ak je známa jeho adresa
7. písomne informovať o dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa
jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na cintoríne
8. 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 Verejného
zdravotníctva , na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
9. počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrené
bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto
pripravovanom, alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne informovať nájomcu
10.prevádzkovateľ pohrebiska môže prepožičať miestnosť pre smútočného rečníka,
prepožičať chladiaci box.

Čl. 6.
Povinnosti nájomcov, návštevníkov pohrebiska a podnikateľských subjektov
vykonávajúcich práce na pohrebisku
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 § 663 a § 684 Občianskeho zákonníka. Nájomcom u hrobových miest, ktoré
boli prepožičané do 31.10.2005 je osoba, na ktorú bol vystavený prvý doklad.
2. Podnikateľské subjekty podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,
3. zastupujúce nájomcu , alebo obstarávateľa pohrebu, alebo ak vykonávajú kamenárske,
záhradnícke práce na hroboch, sú povinné predložiť správcovi cintorína
splnomocnenie od obstarávateľa.
4. Úpravu hrobu(kvetinová výzdoba, pomník, hrobka ) majú právo vykonávať
nájomcovia hrobového miesta na vlastné náklady tak, aby nenarúšala estetický vzhľad
pohrebiska.
5. Po ukončení prác na úprave hrobu sú nájomcovia hrobového miesta povinní vyčistiť
okolie a odstrániť zvyšný materiál na vlastné náklady.
6. Bez písomného súhlasu Obce Hrabušice nie je povolené vysádzať stromy, kry
umiestňovať lavičky a iné stavby na pohrebisku.
7. Ak sa porušia ustanovenia tohto poriadku je Obec Hrabušice oprávnená uviesť okolie
hrobového miesta, resp. úpravu hrobového miesta do pôvodného stavu na náklad
porušiteľa týchto ustanovení.
8. Obec Hrabušice- správa pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože
sú súkromným majetkom nájomcov hrobových miest a nezabezpečujú ich stráženie.
9. Nájomca je povinný oznamovať Obci Hrabušice všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest.
10. Obstarávateľ pohrebu je povinný včas dojednať so správcom cintorína miesto,
rozmery a výkop hrobu.
11. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do
okolia a vystavať ju tak aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
12. Výkopy hrobov, pochovávanie a exhumácie smú vykonávať len pracovníci
prevádzkovateľa pohrebiska, alebo ním písomne poverené osoby.
13. Udržiavať poriadok na prenajatom mieste vrátane okolia / chodníka/ a pohrebiska.
Čl. 7
Prepožičanie hrobového miesta –nájomná zmluva a nájomné
1. Prevádzkovateľ je povinný prepožičať hrobové miesto na dobu neurčitú.
2. O prepožičaní hrobového miesta, vyhotoví prevádzkovateľ nájomnú zmluvu
3. Nájomná zmluva na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom
podľa tohto prevádzkového poriadku.
4 Nájomné za prepožičanie hrobového miesta sa platí vopred vo výške 10 € za
obdobie 10 rokov. Ak to nájomca požiada je možné vyplatiť nájomné aj na dlhšie
obdobie.

5. Platiteľom nájomného môže byť len nájomca ,alebo ním poverená osoba. Na doklade
o zaplatení musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
6. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii
správcu pohrebiska.
7. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nadobúda vlastnícke práva
k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je hrobka.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť.
9. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a. závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b. pohrebisko sa ruší,
c. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné
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 nezaplatí nájomné za hrobové miesto
2. 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
3. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na
mieste obvyklom na pohrebisku.
4. Ak prevádzkovateľ vypovedal nájomnú zmluvu, vyzve nájomcu, aby v určenej lehote
odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v určenej lehote neodstráni, prevádzkovateľ
príslušenstvo hrobu zlikviduje, pričom zabezpečí fotodokumentáciu hrobového miesta
so stručným opisom.
5. 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 osobitných
zákonov.( Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky, sa môžu
zrušiť len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry SR
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 )
6. Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu na prepožičanie hrobového miesta, ak
nájomca neplní podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 9
Evidencia
1. O pochovaní zomrelých na pohrebisku- miestnom cintoríne v Hrabušiciach vedie
Obec Hrabušice evidenciu.
2. Evidencia obsahuje tieto údaje.
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia zomrelého
b/ dátum a miesto úmrtia
c/ dátum pochovania a umiestnenie hrobového miesta
d/ meno, priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu nájomcu
e/ dátum a suma zaplatenia nájomného za hrobové miesto a doba, na ktorú bolo nájomné
zaplatené
f/ údaje o zmene nájomcu
Čl. 10
Prístup na pohrebisko
Pohrebisko- miestny cintorín v Hrabušiciach je prístupný verejnosti v čase od 06.,00 hod.
do 22.00 hod.
V čase pietneho aktu- pohrebu je zo strany prevádzkovateľa zabezpečená reprodukovaná
hudba v priestoroch Domu smútku a mikrofón, poskytnuté parkovisko v priestore pre
účastníkov pohrebu.
Čl. 11
Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť orgánov
činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu, alebo 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:
- posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
- nájomnú zmluvu na hrobové miesto, alebo súhlas nájomcu hrobového miesta,
v ktorom sa exhumácia vykoná
3. Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiadal. S pozostatkami bude dôstojne
manipulované, prenášané budú v rakve a v čo najkratšej dobe pochované do nového
hrobu, alebo spopolnené.
4. Exhumácia bude vykonaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený prístup pre
náhodných návštevníkov cintorína.
5. Exhumáciu vykonávajú len pracovníci poverení správou pohrebiska- Obcou Hrabušice
Čl. 12
Tlecia doba
Telo zomrelého musí byť v zemi alebo v hrobke minimálne po dobu 10 rokov. Táto doba sa
nazýva tlecia doba

Čl. 13
Označenie hrobov
Nájomca je povinný dodržať základné označenie hrobu podľa tohto prevádzkového
poriadku.
1. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého je
drevený kríž alebo pomník, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta
bezprostredne po pochovaní. Na pomníku alebo kríži musí byť uvedené meno
a priezvisko ,dátum narodenia a dátum úmrtia zomrelého.
Čl. 14
Režim údržby, čistoty a vykonávania dezinfekcie priestorov pohrebiska
1. Sanitačný deň je deň kedy sa na pohrebisku a v prevádzkových priestoroch vykonáva
čistenie a dezinfekcia.
2. Upratovanie ,zametanie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich ku
pohrebisku sa vykonávajú podľa potreby.
3. Komunálny odpad z pohrebiska sa umiestňuje do veľkokapacitného kontajnera. Jeho
vyprázdňovanie zabezpečuje Obec Hrabušice.
4. Deratizáciu priestorov vykonáva 1x ročne zmluvný partner.
5. Zdravotne závažný odpad likviduje zmluvný partner.
Čl. 15
Zásobovanie pohrebiska vodou
Na pohrebisku na miestnom cintoríne v Hrabušiciach je zabezpečené zásobovanie
priemyselnou vodou z vlastného zdroja. Výtokový ventil je osadený v oceľovej konštrukcii
na betónovom základe. Na informačnej tabuli pri vstupe na cintorín je vyvesená
informácia o tom, že voda je nepitná.
Čl. 16
Priebeh pohrebných obradov, poplatky
1. Pohrebné obrady v Dome smútku na miestnom cintoríne je možné vykonávať
v ktorýkoľvek pracovný deň aj v dňoch pracovného pokoja, kde nebohý môže
byť vyložený k rozlúčke pozostalých 1 hod pred obradom, po dohode so
správcom cintorína.

2. Poplatky:







Zapožičanie DS na pohrebný obrad
Poplatok za použitie DS vrátane chladiaceho zariadenia
už za započatý deň
Výkop jedno hrobu 170 cm , marec- október
Výkop dvoj hrobu 230 cm ,
marec- október
Výkop jedno hrobu 170 cm,
november-február
Výkop dvoj hrobu 230 cm,
november-február

10.00 €
5.00 €
85.00 €
95.00 €
95.00 €
105.00 €

Čl. 17
Popis prevádzkových priestorov a poskytovanie osobných ochranných
a pracovných pomôcok pre zamestnancov pohrebiska
1. Prevádzkové priestory pohrebiska:
- pohrebisko – cintorín
- prevádzková budova
2. Prevádzková budova obsahuje:
- obradná miestnosť
- chladiaci box pre jedného zosnulého
- sklad upratovacieho servisu
3. Prideľovanie osobných ochranných pomôcok sa vykonáva v súlade so Smernicou pre
poskytovanie OOPP pre Obec Hrabušice.

Čl. 18
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta ostávajú zachované.
2. Správu pohrebiska zabezpečuje Vidiš Anton, Oravec Ján
Obsluha technológie „Domu smútku“ Vidiš Anton, Oravec Ján
Kopanie hrobov pracovníci poverený správcom pohrebiska.

Schválením Prevádzkového poriadku pohrebiska v zmysle novelizovaného zákona
č.131/2010 Z.z. sa rušia ustanovenia predchádzajúceho Prevádzkového poriadku pohrebiska
vypracovaného podľa zákona č. 470/2005 Z.z. v znení doplnkov zákona č. 455/1991 Z.z č.
355/2007 Z.z. a zákona č. 461/2008 Z.z.

Čl. 19
1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 23.11.2005
Uznesenie č. 154/11/2015 z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.
2. Týmto prevádzkovým poriadkom sa ruší prevádzkový poriadok schválený
Obecným zastupiteľstvom Hrabušiciach dňa 26.1.2011 č. uznesenia 19/1/2011.
3. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov cintorína, osoby
vykonávajúce práce na pohrebisku, pohrebné služby a zamestnancov správy
pohrebiska.

V Hrabušiciach, dňa 24.11.2015

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

