
Obec Klokočov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) g) a n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve vydáva tento 

 

Dodatok č. 1 
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve 

a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a Príloha č. 1 k VZN č. 
5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove sa mení a dopĺňa takto: 
 

Článok 2 
 

1. Čl. 11 Evidencia pohrebiska VZN č. 5/2011 o pohrebníctve sa mení a dopĺňa takto: 
1. Evidencia hrobových miest musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 
mieste, 

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového 
miesta a hĺbky pochovania, 

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov 
obce, ak je nájomcom obec, 

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu, 
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka 

alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob 
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. 

 
2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o: 

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b) zrušení pohrebiska. 

 
2. Čl. 2 Povinnosti prevádzkovateľa cintorínov ako i osôb vykonávajúcich činnosti potrebných na    
    zabezpečenie prevádzky bod 2 Prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový  
    poriadok cintorínov v Klokočove sa mení takto: 
    Viesť evidenciu hrobových miest podľa § 17 ods. 4 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2010 Z. z.     
    o pohrebníctve v písomnej a elektronickej forme, údaje o hrobových miestach sú zverejnené na    
    portáli www.pohrebiskasr.sk, kde majú iba informačný charakter. 
 
3. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve    
    a Prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove     
    ostávajú nezmenené. 

 
 
 
 
 



Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Na dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve   
     a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove sa   
     uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 24.05.2018 
 
2.  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve   
     a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove 
     nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa: 20.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
         Veronika Haferová 
                                                                                                                        starostka obce 
                                                                                                                       Jana Foldinová 
                                                                                                          poverená zastupovaním starostky 
 
 
 
 
 
 
Návrh Dodatku č. 1 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa: 07.05.2018 
Počet pripomienok: 0 
 
Dodatok č. 1 vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce dňa: 05.06.2018 
 


