
 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČEČEHOV 

 č. ............... 

o  prevádzkovom poriadku pohrebiska 

 

 
Z dôvodu širokého rozsahu strán je celý návrh VZN prístupný úradných 

hodinách  na Obecnom úrade v Čečehove a neobmedzene počas doby 

vyvesenia na webovej stránke obce. 
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právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky 

alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade v termíne od 30.11.2021 do 10.12.2021. 

 

 

 

Návrh zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce  Čečehov 
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Schválené Uznesením OZ v Čečehove č. ............................ dňa ................. 

 

VZN zverejnené na úradnej tabuli a webstránke obce Čečehov 

od............................... do ............................ 

 

Nadobudnutie účinnosti dňa: ................................. 
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Obec Čečehov v súlade s ustanovením §4 ods. 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a 

v súlade s ustanovením §18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších 

predpisov  vydáva toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. ............ 

o  prevádzkovom poriadku pohrebiska  

(ďalej len „VZN“). 

 

§ 1 Predmet úpravy  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska zriadeného v katastrálnom území  Čečehov (ďalej len „pohrebisko“).  

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska tvorí Prílohu 1 nariadenia.  

 

§2 Prístupnosť 

 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska je uložený na obecnom úrade obce a sprístupnený 

verejnosti na webovom sídle obce a na informačnej tabuli v priestoroch pohrebiska. 

Čečehov.         

 

§3 Záverečné ustanovenia 

 

4. Návrh tohto  Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce od ...................... do ..................... 

5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

obce Čečehov č. .......... dňa .............. 

6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce a 

webovom sídle obce dňa ............... 

7. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia. 

8. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku. 

 

 

 

Stanislav Mráz 

starosta obce 

Počet príloh: 1  

 

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 
 

 

§1  Úvodné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať pri 

prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko obce Čečehov 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Čečehov. Súčasťou pohrebiska je aj Dom smútku. 

3. Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje: 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska, 

b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, 

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,  

e) spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradnej siene,   

f) čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti, 

g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, 

h) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,  

i) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. 

z. o pohrebníctve,  

j) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu, 

k) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, 

l) podmienky ekologického pochovávania, ak prevádzkovateľ pohrebiska takéto 

pochovávanie umožňuje,  

m) cenník služieb. 

 

§2   Identifikačné údaje pohrebiska 

1. Verejné pohrebisko v obci Čečehove je zriadené v súlade s § 15 Zákona č. 131/2010 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pohrebníctve“). 

2. Prevádzkovateľom pohrebiska je: 

Názov: Obec Čečehov 

Sídlo: Obecný úrad Čečehov 74 

PSČ: 072 11 Čečehov 

IČO:  00325104  

DIČ:  2020738764  

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 
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3. Odborný dohľad nad prevádzkou pohrebiska na základe uzavretej zmluvy vykonáva osoba 

odborne spôsobilá: Jaroslav Stretavský. 

 

 

§ 3 Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách tieto služby:  

a) nájom, obnovu nájmu alebo prevod nájmu hrobového alebo urnového miesta, 

b) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

c) informácie o hrobovom alebo urnovom mieste, 

d) správu Domu smútku, 

e) súhlas na vybudovanie hrobky alebo rámu hrobového miesta, 

f) vymeranie hrobového miesta, 

g) poskytovanie úžitkovej vody a elektrickej energie na pohrebisku, 

h) zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska koordinuje a kontroluje činnosť dodávateľov pri:  

a) výkopových prácach súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou,  

b) pochovávaní a činnostiach s ním spojenými ako uloženie do chladiaceho zariadenia, 

úprava pred pietnym uložením do rakvy, pietny akt a pod.  

c) vykonávaní exhumácie v súlade s § 19 odsek 7 až 11 zákona č. 131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve v znení neskorších zmien a dodatkov 

 

§ 4  Povinnosti nájomcu hrobového miesta  

 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

a) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

b) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, 

c) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve, 

d) udržiavať poriadok na pohrebisku, 

e) ukladať odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko, 

f) platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta, 

g) stavebný odpad, ktorý vznikne z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta 

(budovanie obruby, pomníka, hrobky atď.)odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.   

2. Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje: 

a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu        

prevádzkovateľa pohrebiska,  

b) premiestňovať lavičku na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa           

pohrebiska,  

c) vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného súhlasu 

prevádzkovateľa pohrebiska,  

d) fajčiť na pohrebisku,  

e) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  

javascript:%20fZzSRInternal('34606',%20'8483135',%20'8483135',%20'5438524',%20'5438536',%20'0')
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f) vodiť psa na pohrebisko,  

g) robiť hluk na pohrebisku,  

h) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta. 

 

 

§ 5  Povinnosti návštevníka pohrebiska 

 

1. Návštevník pohrebiska je povinný: 

a) zachovávať dôstojnosť pohrebiska, 

b) na pohrebisku a v dome smútku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu 

a dôstojnosť miesta, 

c) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia 

verejnému záujmu, 

d) dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a pokyny prevádzkovateľa 

pohrebiska.  

2. Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje:  

a) jazdiť v priestoroch pohrebiska na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových 

prostriedkoch,  

b) fajčiť, požívať alkoholické nápoje, iné návykové látky na pohrebisku,  

c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,  

d) vstupovať na pohrebisko so psom, s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom pre ŤZP 

osoby odkázané na sprievod tohto psa,  

e) robiť hluk na pohrebisku a správať sa nedôstojne a neprimerane miestu, 

f) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta, 

g) poškodzovať alebo inak znevažovať hroby, náhrobné kamene a ostatné príslušenstvo 

hrobových miest. 

3. Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je možný len zo súhlasom 

prevádzkovateľa pohrebiska na prepravu: 

a) rakvy s ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie na 

miesto pohrebu a dovoz vencov, 

b) materiálu potrebného na výstavbu alebo rekonštrukciu pomníkov, náhrobných 

kameňov,  a iné úpravy hrobového miesta, 

c) nevládnych a zdravotne postihnutých osôb, 

d) komunálneho odpadu z pohrebiska. 

 

 § 6  Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti na 

zabezpečenie prevádzky pohrebiska 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: 

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom 

pohrebiska a platnými právnymi predpismi, 
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b) pred smútočným obradom v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu 

sprístupniť smútočnú obradnú sieň v dome smútku,  

c) zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania 

dôstojnosti miesta, vysádzať a udržiavať zeleň na pohrebisku, 

d) zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom smútku a chodníkov 

v pohrebisku, 

e)  zabezpečiť funkčnosť chladiaceho zariadenia, elektrického osvetlenia a ozvučenia, 

prevádzku vodných zdrojov, 

f) dodržiavať režim čistoty, údržby a dezinfekcie chladiaceho zariadenia, 

g) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky § 19 ods. 1 až 6 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o pohrebníctve“), 

h) po uzavretí nájomnej zmluvy prenechať za nájomné nájomcovi hrobové miesto na 

uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, 

i) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona o pohrebníctve. 

2. Osoby vykonávajúce činnosti na zabezpečenie prevádzku pohrebiska sú povinné: 

a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak  je úmrtie doložené listom 

o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, resp. 

pasom, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov; ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len 

s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní;   

b) pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky len do hrobu, ktorý spĺňa 

požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona o pohrebníctve, 

c) umožniť prítomnosť obstarávateľov pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí 

rakvy pred pochovávaním. 

 

 § 7  Správa domu smútku a pravidlá využívania obradnej siene 

 

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje: 

a) správu domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení, 

b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom 

o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom; ak ide 

v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným 

súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. 

2. Dom smútku slúži na:  

a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré 

zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0
o
C do 5

o
C; ak doba od zistenia 

úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne              

14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho 

zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako –10
o
C; mraziace 

zariadenie bude pre takéto prípady využívané na základe dohody v nemocnici alebo 

v pohrebnej službe;  

b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov. 
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3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. 

4. Obstarávateľ pohrebu dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska najmä: 

a) dátum a čas obradu, 

b) upresnenie prevádzkovateľa pohrebnej služby a dohodnutý rozsah služieb vykonaných 

prevádzkovateľom pohrebnej služby, 

c) vjazd motorového vozidla prevádzkovateľa pohrebnej služby, 

d) ďalšie špecifické dojednania pohrebného obradu. 

5. Dom smútku sa otvára pre pozostalých 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo 

podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. 

6. Zamestnanci prevádzkovateľa pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s rakvou sú povinní 

zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť 

účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade 

s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. 

 

 

§ 8  Otváracia doba pohrebiska 

 

1. Priestory pohrebiska sú návštevníkom prístupné 24 hodín denne. 

2. Vstup pre návštevníkov je cez hlavnú vstupnú bránu pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch dočasne zakázať alebo 

obmedziť vstup na pohrebisko, ak nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov 

pohrebiska (napr. terénne úpravy, exhumácia, snehová kalamita). 

4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.  

 

 

§ 9  Spôsob ukladania ľudských pozostatkov ľudských ostatkov a plán miest na 

pochovávanie 

 

1. Na pohrebisku sa pochováva uložením ľudských pozostatkov  alebo spopolnených 

ľudských ostatkov do zeme.  

2. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom 

pohrebiska. 

3. Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý 

všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa 

môžu do toho istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy 

pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 

m.  

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:  
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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) štandardná dĺžka hrobu 2,1 m a šírka hrobu 0,8 m a vonkajšie rozmery takéhoto 

hrobového miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami 1,0 m x 2,2 m, 

c) pri neštandardných rozmeroch rakvy sa upraví šírka a dĺžka hrobu a hrobového miesta 

s prihliadnutím na túto veľkosť, 

d) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. 

5. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 

6. Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku.  

 

§ 10  Dĺžka tlecej doby 
 

1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je 10 

rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.  

 
 

 

§ 11  Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Evidencia hrobových miest sa vedie v papierovej podobe (na kartách hrobových miest) a 

elektronicky v príslušnom programe s výstupom pre verejnosť na webovej stránke obce. 

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe. 

 
 

   § 12  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 sa vypovedať skôr ako po uplynutí 

tlecej doby. 

3. Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí 

a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na 

pochovávanie.  

4. Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi  úhradu za 

nájom. V cene nájmu sú zahrnuté služby poskytované prevádzkovateľom (správa a údržba 

pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu 

z pohrebiska, dodávka vody podľa cenníka služieb. 
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§ 13  Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný 

biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do 

príslušnej nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku. 

2. Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca 

odstrániť sám mimo nádoby podľa ods. 1. 

3. Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na 

pohrebisku. 

 

§ 14 Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby 

vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s 

obstarávateľom pohrebu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska 

najmenej jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah 

vykonania pohrebnej služby v dome smútku a na pohrebisku.  

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom 

pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. 

4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby si musí pri vstupe na pohrebisko počínať tak, aby 

nepoškodil akúkoľvek časť pohrebiska. 

 

 

§ 15 Podmienky ekologického pochovávania 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie. 
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§ 16  Cenník služieb 

 

P.č. Názov poskytnutej služby cena v eur 

1 Prenájom obradnej siene k pietnemu aktu 15,00 

2 Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení - za každý začatý deň 3,00 

3 

Jednorazový poplatok za  vymeranie hrobu alebo hrobky pre obyvateľa s 
trvalým pobytom v obci alebo obyvateľa, ktorý bol odhlásený z trvalého 
pobytu v obciz dôvodu odkázanosti na sociálnu službu alebo opatrovanie 
blízkeho príbuzného 0,00 

4 
Jednorazový poplatok za  vymeranie hrobu alebo hrobky pre obyvateľa bez 
trvalého pobytu v obci - za každé miesto 100,00 

  Prenájom hrobového miesta   

5a predĺženie nájmu ST50* - jednohrob pre dieťa do 10 rokov 2,0 eur/10 rokov 

5b predĺženie nájmu ST50* - jednohrob  4,0 eur/10 rokov 

5c predĺženie nájmu ST50* - dvojhrob 5,0 eur/10 rokov 

5d predĺženie nájmu ST50* - trojhrob 6,0 eur/10 rokov 

5e predĺženie nájmu ST50* - štvorhrob 7,0 eur/10 rokov 

6a predĺženie nájmu ST49** - jednohrob pre dieťa do 10 rokov 5,0 eur/10 rokov 

6b predĺženie nájmu ST49** - jednohrob  10,0 eur/10 rokov 

6c predĺženie nájmu ST49** - dvojhrob 17,0 eur/10 rokov 

6d predĺženie nájmu ST49** - trojhrob 23,0 eur/10 rokov 

6e predĺženie nájmu ST49** - štvorhrob 30,0 eur/10 rokov 

7a 
nájom N*** - jednohrob pre dieťa do 10 rokov a pre potratený ľudský plod 
alebo predčasne narodený ľudský plod 10,0 eur/10 rokov 

7b nájom N*** - jednohrob 20,0 eur/10 rokov 

7c nájom N*** - dvojhrob 35,0 eur/10 rokov 

7d nájom N*** - trojhrob 60,0 eur/10 rokov 

Vysvetlivky: 
  *ST50 - starý hrob, do ktorého bol uložený posledný zosnulý do 31.12.1962 

**ST49 - starý hrob, do ktorého bol uložený posledný zosnulý do 31.12.2021 
 ***N - hrob, do ktorého bol uložený posledný zosnulý od 1.1.2022 
   

 

§20 - Záverečné ustanovenia 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečehov č. 3/2013 o prevádzkovom 

poriadku pohrebiska a domu smútku.   

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečehove 

dňa ............................ a schválilo ho uznesením č. .............. 

3. Návrh VZN č. .......... bol zverejnený na úradnej tabuli obce Čečehov a na internetovej 

stránke obce od ....................... do ....................... 

VZN č. ..................nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

obce, teda dňa  

        Stanislav Mráz, starosta obce 


