
Obec Ľubotín na základe ustanovenia § 4 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zák. č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve ( ďalej len zák. č. 131/2010 Z. z. ) vydáva 
 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ľubotín  

č. 1/2012 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Ľubotín 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk 
ako zariadení určených na pietne pochovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 
spôsobom zodpovedajúcim predpisom prikazuje, aby pohrebiská boli nielen stále 
udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aby sa tu 
dodržiavali aj všetky zdravotné a iné predpisy ( zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
a ďalšie právne predpisy). 

2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Ľubotín sa vzťahuje na miestny cintorín 
v obci Ľubotín. 

3. Pohrebisko zriaďuje Obec Ľubotín so súhlasom Regionálneho úradu pre verejné 
zdravotníctvo. Správcom pohrebiska je Obec Ľubotín. 

4. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, oprávnené 
osoby, poskytovateľov služieb na pohrebisku a jeho návštevníkov. 

5. Pohrebisko je v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z cintorín, kolumbárium, urnový háj, 
rozptylová lúka a vsypová lúka, cintorín je pohrebisko určené na pochovanie, 
kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do 
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom, urnový háj je miesto na 
pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských  pozostatkov alebo ľudských ostatkov 
do zeme, urnové miesto je miesto na pohrebisku  na uloženie urny s popolom do zeme, 
márnica je osobitné miesto , ktoré je spôsobilé na dočasné uloženie ľudských 
pozostatkov. 

6. Hrobové miesto je v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. miesto na pohrebisku, ktoré je 
určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny. Hrob je hrobové 
miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami 
alebo ľudskými ostatkami do zeme. Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi 
rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami tak, aby pred 
uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými 
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami uloženými v spodnej rakve. Dvojhrob alebo 
viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo 
viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne 
vedľa seba. Hrobka ( jednohrobka, dvojhrobka ) je uzatvorený priestor vybudovaný 
s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými 
pozostatkami  alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou. Exhumácia 
je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované. Skrývka je vrstva zeme, 
ktorá sa pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraňuje. 

7. Služby súvisiace s pohrebníctvom sú služby poskytované v súvislosti s pohrebom 
a služby s údržbou hrobového miesta. 



Čl. 2 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 

 
 Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách najmä  tieto služby: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, vybudovanie a uzavretie hrobky 
b) pochovávanie 
c) vykonávanie exhumácie, 
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
e) správu pohrebiska a údržbu 
f) správu domu smútku ( Dom nádeje ) 
g) údržba komunikácií  a zelene na pohrebisku, 
h) iné činnosti priamo  súvisiace a pohrebom, podľa všeobecnej potreby. 

 
Čl. 3 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a spôsob vedenia evidencie pohrebiska 
 

 Prevádzkovateľ pohrebiska je podľa ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. povinný:  
a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na : 
 

1. 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 ľudských ostatkov s uvedením hrobového  

miesta a hĺbky pochovania 
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili  do  

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou 
-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov  

obce, ak je nájomcom obec 
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta ( ďalej len nájomná zmluva“)  

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 podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový 
hrob 

- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského  
plodu 
 

2.  evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o  
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal 
- zrušení pohrebiska 

 
b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť  
c) účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávania pohrebu, 
d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010 Z.z., 
e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z., 
f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z., 
g) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z., 
h) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č.131/2010 Z.z., 
i) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom ( zákon č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch), 



j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením, 
k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb. 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností uvedených v predchádzajúcom  odseku 

povinný: 
1. 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, 
plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. 
Každý vstup iného prevádzkovateľa pohrebných služieb za účelom vykonania 
pohrebného obradu, ako aj iného zásahu v areáli cintorína, musí byť dokumentovaný 
písomným súhlasom správcu cintorína. Nedodržanie tohto ustanovenia bude mať za 
následok postih v zmysle platných právnych predpisov. 

2. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umožniť prítomnosť 
obstarávateľovi pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred 
pochovaním a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví 
a náboženských spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 
pohrebu, 

3. poskytovať zamestnancom osobné a ochranné pracovné prostriedky používané pri 
manipulácii s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, 

4. vykonávať dezinfekciu pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení 
a pracovných nástrojov a pomôcok. 

 
Čl. 4 

Nájomná zmluva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

a) 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. Výšku nájomného za hrobové miesto určuje uznesením Obecné 
zastupiteľstvo obce Ľubotín / príloha VZN /. Nájomná zmluva sa uzatvára sa dobu 
neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon č. 131/ 2010 
Z.z. o pohrebníctve neustanovuje inak. 

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 ;  
o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne 
písomne informovať nájomcu. 

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta sa uzavrie nová nájomná zmluva na hrobové 
miesto s osobou určenou v dedičskom konaní. Ak takáto osoba nebola určená  má  
prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto  osoba 
blízka; ak je blízkych osôb viac, nájomná zmluva sa uzavrie s tou blízkou osobou, 
ktorá  sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno 
uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

 
 
 
 



b) 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 doby. 
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 so súhlasom nájomcu zabezpečiť 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. 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 alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na 
pohrebisku. 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 
v odseku 3 písm. c) a nájomca je 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, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ 
pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci, po uplynutí 
výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného 
v odseku 3 písm. c)  a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď na mieste obvyklom 
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 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. 

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

 
c) Povinnosti nájomcu hrobového miesta 
Nájomca hrobového miesta je povinný: 
1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu 

hrobového miesta, 
2. užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 
3. udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 
4. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie  podľa čl. 3 písm. a) tohto prevádzkového poriadku, 
5. udržiavať poriadok na pohrebisku 



d) Povinnosti návštevníka pohrebiska 
Návštevník pohrebiska je povinný:  
1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov, 
2. zachovávať dôstojnosť pohrebiska.  
 

Čl. 5 
Spôsob  ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských 

ostatkov, dĺžka tlecej doby 
 

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 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 0,3 m, 
d) rakva s ľudskými pozostatkami  musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m. 
2. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c). 
3. Pre ľudské ostatky uložené v hrobe je v Obci Ľubotín tlecia doba určená na 20 rokov, 

v prípade uloženia ľudských ostatkov v  hrobke sa táto doba stanovuje na 30 rokov.  
4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa 

musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. 
5. 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 vrchnou rakvou bude najmenej 1 m. 

6. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými 
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

7. Ľudské ostatky je možné exhumovať na :  
a) príkaz sudcu alebo prokurátora alebo 
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu nežije, 

alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. 
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, 

na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať :  
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred 

uplynutím tlecej doby,  
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí 
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky 

uložené na inom pohrebisku, 
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie. 

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd. 
10. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon ( zákon č. 

130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov ). 
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 
12. Hroby a hrobky s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu a Ministerstvo kultúry SR rozhodli, že majú kultúrny význam 
alebo kultúrnu hodnotu ( kultúrne pamiatky), môžu byť zrušené len po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy a Ministerstva kultúry SR. 



13. Hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodností obce Ľubotín sa môžu zrušiť len 
s jej súhlasom. 

14. Základné označenie hrobu po uložení rakvy s telesnými pozostatkami je drevený kríž, 
na ktorom je čiernou farbou napísané meno a priezvisko pochovaného s dátum 
narodenia a úmrtia. 

Čl. 6 
Plán hrobových miest 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska má vypracovaný plán hrobových miest a vedie evidenciu 

hrobových miest. Informácie týkajúce sa plánu hrobových miest a evidencie hrobových 
miest sa poskytujú u správcu cintorína, príp. na Obecnom úrade v Ľubotíne . 

 
 

Čl. 7 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožňuje prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na 
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby ( pohrebného obradu ). Prevádzkovateľ 
pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, vykonávanie 
pohrebných obradov a pochovávanie si dohodne s prevádzkovateľom  pohrebiska. 
Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované 
prevádzkovateľom pohrebnej služby na pohrebisku schválených OZ Ľubotín.  

 
 

Čl. 8 
Povinnosti návštevníka pohrebiska, Domu Nádeje 

 
Návštevník pohrebiska je povinný: 

1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 
návštevníkov, 

2. zachovávať dôstojnosť pohrebiska. Návštevníci na pohrebiskách sú povinní správať sa 
slušne a primerane ticho k piete miesta. Na pohrebiskách sa zakazuje: fajčiť, 
odhadzovať rôzny odpad mimo určené miesta, vodiť psov a iné zvieratá, ničiť zeleň 
a spaľovať akýkoľvek odpad, robiť hluk a iné výtržnosti.  

         Porušenie zákazu bude sankcionované pokutou do výšky 33,00 EUR.   
3. Práce na pohrebisku: 

a) Stavby pomníkov a hrobiek vykonávajú na pohrebisku poskytovatelia služieb 
na základe objednávky oprávnenej osoby a s písomným súhlasom 
prevádzkovateľa pohrebiska ( správcu pohrebiska). Súhlas správy je 
spoplatnený za paušálnu úhradu ( skládka materiálu, voda, elektrina a pod. ) 
vo výške 5,00 €.. 

b) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný 
zvyšky použitých materiálov bezodkladne vyviezť z pohrebiska a to na vlastné 
náklady. 

c) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov a iné práce na pohrebisku, je 
povinný zvyšky použitých materiálov bezodkladne vyviezť z pohrebiska, a to 
na vlastné náklady. 

d) Na osadenie nového pomníka je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. 



4. Vstup na pohrebiská s motorovými vozidlami je povolený výlučne vozidlám pohrebno-
cintorínskych služieb, vozidlám na odvoz TKO a vozidlám osôb, poskytujúcim služby 
pre oprávnené osoby, s výnimkou v dňoch pohrebu a v čase pamiatky zosnulých. Vstup 
musí byť odsúhlasený prevádzkovateľom pohrebiska (správcom pohrebiska). 

5. Používanie Domu Nádeje sa riadi prevádzkovým poriadkom Domu Nádeje, ktorý tvorí 
prílohu VZN o pohrebisku v Obci Ľubotín. 

 
Č. 9  

Spôsob nakladania s odpadmi 
 
1. Odpady ( suché kytice, vence a ostatný TKO) sa odpratávajú a zhromažďujú na vopred 

označené vyhradené miesta. Prevádzkovateľ je povinný na pohrebiskách takéto miesta 
vytvoriť a zabezpečiť ich vyvážanie. Na pohrebisku sú umiestnené VOO nádoby. 
Odvoz TKO je vykonávaný podľa potreby. 

 
Čl. 10 

Prístup na pohrebiská 
 

1. Prístup na pohrebisko pre peších návštevníkov nie je v Obci Ľubotín časovo 
obmedzený. 

 
Čl. 11 

Orgány dozoru a kontrola 
 

1. Dozor na úseku pohrebníctva vykonávajú v súlade s ustanovením § 28,29 a §  30 zákona 
č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve: 

a) Úrad verejného zdravotníctva SR 
b) Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
c) Obec 

2. Priestupky a iné správne delikty prejednáva úrad, resp. obec a ukladá za ne sankcie 
v zmysle §  30 a §  33 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

 
Čl. 12 

Zrušenie pohrebiska 
 

1. Pri zrušení pohrebiska sa postupuje v zmysle § 23 zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve. 

 
Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v  Ľubotíne  schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie 
uznesením č. 8/2012 dňa 22.11.2012. 

2. VZN nadobudlo platnosť dňom 1.1.2013 
3. Týmto sa zrušuje  VZN č. 1/2006 o pohrebisku v obci Ľubotín. 

 
 
 

Ing. Jozef Havrila 
    starosta obce 


