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Obec Horovce v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov schvaľuje toto:

Všeobecne záväzné nariadenie
prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horovce
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len Prevádzkový poriadok) sa vydáva za účelom
úpravy pravidiel prevádzky pohrebiska, s tým súvisiacich práv a povinností občanov a úpravy
prevádzky pohrebiska v obci Horovce.
2. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len prevádzkovateľa),
na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a návštevníkov
pohrebiska.
3. Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebisko na parcele č. 570/2 v k. ú. Horovce určené pre obce
Horovce a Dulov.

Článok 2
Základné pojmy
1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
3. Obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
4. Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo
hrobky na verejnom pohrebisku, 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.
5. Pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka, vsypová lúka.
6. Hrobové miesto je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
7. Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
8. Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev
s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami na sebou tak, aby pred uplynutím tlecej
doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými
v spodnej rakve.
9. Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie
dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
bezprostredne vedľa seba.
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10. 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.

Článok 3
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Horovce. Prevádzkovanie pohrebiska zabezpečuje
prostredníctvom správcu.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje:
➢ správu a údržbu pohrebiska,
➢ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
➢ vykonanie exhumácie

Článok 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
➢ spravovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
➢ viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska v súlade s § 17
ods. 4 zákona o pohrebníctve,
➢ 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,
➢ starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
➢ vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
➢ starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
➢ starať sa o oplotenie pohrebiska,
➢ zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
➢ vykonávať dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska,
➢ zriaďovať miesta na hroby alebo miesta na hroby (ďalej len hrobové miesta) na pohrebisku
Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a pochovávanie si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu
osobou, ktorú správca poučí v zmysle § 19 zákona o pohrebníctve. Uložiť rakvu s ľudskými
pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. hasiči, poľovníci, vojaci a pod., na
základe požiadavky obstarávateľa pohrebu pod dohľadom správcu.
Správca je povinný starať sa o vonkajší vzhľad cintorína zabezpečovaním čistoty celého areálu,
udržiavaním zariadení – osvetlenie, vodovod, oplotenie, v letných mesiacoch kosením, v zimných
mesiacoch odpratávaním snehu – a vykonávaním celkového dozoru na cintoríne.

Článok 5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzatvorením nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
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Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí
tlecej doby.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
➢ dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
➢ užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
➢ udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
➢ písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie,
➢ udržiavať poriadok na pohrebisku
3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá, a to najneskôr do 1 roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
➢ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
➢ sa pohrebisko zruší,
➢ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
5. Prevádzkovateľ pohrebiska vopred písomne upozorní nájomcov, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, a to najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto lehoty. Nájomcov hrobových
miest z obcí Horovce a Dulov vyzve na úhradu nájomného oznamom v miestnom rozhlase a na
verejných tabuliach. Ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového
miesta, prevádzkovateľ doručí nájomcovi výpoveď najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené a výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede, ak je nájomca známy. Ak nájomca nie je známy, uplynie výpovedná
lehota 3 roky odo dňa, odkedy nájomné nebolo zaplatené.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska vopred písomne upozorní nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, a to najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
Prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa ods. 4 písm. a) alebo b) tohto článku, pričom
je povinný výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto
zrušiť.
7. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov
a epitafných dosiek sú majetkom nájomcov hrobových miest alebo tých, ktorí ich vybudovali
na vlastné náklady. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca
hrobového miesta povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku
a ich príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich
odstránenie.
8. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a 30 cm okolo
celého obvodu hrobu. Nájomca zodpovedá za to, aby hrobové miesto a 30 cm okolo celého
obvodu hrobového miesta bolo pokosené, odburinené, očistené od nánosov hliny a pomníky
boli osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
9. Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto nesmie ísť na úkor vzhľadu okolitých hrobov
a poriadku na pohrebisku.
10. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve nájomcu, aby
ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, prevádzkovateľ urobí potrebné opatrenia
na náklady nájomcu.

Článok 6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú
robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické nápoje
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a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty, výzdobu hrobových miest
ako aj okolitú zeleň na pohrebisku.
Návštevníci sú povinní dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami,
ktoré slúžia spoločným potrebám.
Na pohrebisku je možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru, prípadne poškodenia
iných hrobových miest, alebo vybavenosti pohrebiska. V odôvodnených prípadoch môže
prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok alebo manipuláciu s otvoreným ohňom
obmedziť alebo zakázať.
Chodníky medzi hrobovými miestami nemožno používať na iné účely než ako komunikáciu
a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť. ukladať nádoby, náradie a iné predmety na
trávnaté porasty a okolo hrobových miest je zakázané.
Poskytovatelia služieb a osoby vykonávajúce práce na pohrebisku sú povinní riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
Na pohrebisku je zakázané zhadzovať náhrobné kamene, bezdôvodne šliapať po hroboch
a náhrobkoch, zneuctievať ich, ničiť príslušenstvo hrobov ako aj zariadenia pohrebiska a konať
akýmkoľvek spôsobom proti základným princípom morálky a mravnosti. V celom objekte
pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli, je však možné ísť popri bicykli. Rovnako sa zakazuje
jazda na iných prostriedkoch (napr. korčule, skateboard, kolobežka).
Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov a detských kočiarov môžu na
pohrebisko vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom správcu pohrebiska. Vodiči
motorových vozidiel sú povinní pri vjazde a odjazde z cintorína umožniť kontrolu úložných
priestorov motorových vozidiel. Odvoz prebytočného materiálu z hrobového miesta je
povolený len malotraktorom alebo osobným autom s prívesom (nosnosť nákladu maximálne
500 kg).
Návštevníkmi donesené nádoby na polievanie sa nesmú skladovať na pohrebisku. Na
polievanie sa používajú nádoby poskytnuté prevádzkovateľom.
Umiestňovať reklamné plagáty na pohrebisku, na objektoch a vybavenosti pohrebiska je
zakázané.

Článok 7
Doba otvorenia pohrebiska
1. Areál pohrebiska sa neuzamyká, je po celý čas prístupný verejnosti.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup
verejnosti na pohrebisko.
3. Vodiť psov a iné zvieratá na pohrebisko je zakázané.
4. Do areálu pohrebiska je povolený vstup motorovým vozidlom iba po vyhradených
komunikáciách, a to:
➢ na prepravu rakvy s ľudskými pozostatkami na vykonanie pohrebného obradu,
➢ na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú
úpravu hrobového miesta, a to so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,
➢ na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
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Článok 8
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a plán hrobových
miest
1. Ľudské pozostatky sa ukladajú do samostatného hrobu.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka hrobu 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) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške 1,2 m.
3. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky na dodržanie bočných odstupov v ods. 2
písm. c) tohto článku.
4. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady prevádzkovateľa
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta:
➢ jednohrob dospelých 1,2 m x 2,4 m
➢ dvojhrob dospelých 2,2 m x 2,4 m
➢ trojhrob dospelých 3,1 m x 2,4 m
➢ detský hrob
1,0 m x 2,4 m
➢ hrobka
1,2 m x 2,4 m
➢ urna
0,9 m x 0,9 m
Uvedené sú maximálne vonkajšie rozmery hrobov. Plošná výmera obsahuje plochu na
vybudovanie obrubníka i pomníka.
5. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
6. 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.
7. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú osoby vykonávajúce výkop povinné
s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia
pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s 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.
9. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do
urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo
hrobiek.
10. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom alebo na
úpravu už jestvujúcej stavby (hrobov, náhrobku, rámu) treba predchádzajúci súhlas správcu.
11. Pri realizovaní stavby alebo inej úpravy už jestvujúcej stavby musí sa stavebník riadiť
pripomienkami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery.
12. Po skončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť
prebytočný stavebný materiál a zeminu. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na
susedných hrobových miestach a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so
súhlasom nájomcu dotknutého hrobového miesta a prevádzkovateľa.
13. Výkopy a iné zemné práce najmä odkladanie zeminy a formovanie hrobov môžu vykonávať len
osoby poučené správcom v zmysle § 19 zákona o pohrebníctve.
14. Stromy a kry nie je povolené vysádzať na prenajatých miestach.
15. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
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16. Obstarávateľ pohrebu je povinný včas nahlásiť dobu pohrebu správcovi.
17. Na pohrebisku bude pochovaný zosnulý, ktorý mal v čase svojej smrti trvalý pobyt v obci
Horovce alebo Dulov. V iných prípadoch o tom rozhoduje prevádzkovateľ.

Článok 9
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby je na pohrebisku 10 rokov.

Článok 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest, ktorá sa člení na:
➢ evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
• meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
• miesto a dátum jej narodenia úmrtia,
• rodné číslo,
• dátum uloženia ľudských pozostatkov 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 adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu ak ide
o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide
o právnickú osobu,
• dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
• údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
➢ evidenciu prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
• zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
• zrušení pohrebiska,
• skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť mesta
alebo vojnový hrob.
2. Súčasťou evidencie je aj situačný plán voľných a obsadených hrobových miest. Plán je na
požiadanie k nahliadnutiu u prevádzkovateľa.
3. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ. Ak
dôjde k zrušeniu pohrebiska, evidenciu archivuje obecný úrad.

Článok 11
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpady z pohrebiska sa môžu ukladať len na vyhradené miesta – do kontajnerov na odpad,
ktoré sú umiestnené pred vstupom na pohrebisko.
2. Spaľovať odpad na pohrebisku je zakázané.
3. Prevádzkovateľ odporúča nájomcom a návštevníkom pohrebiska obmedziť dekorovanie
hrobových miest plastovými, tzn. nerozložiteľnými materiálmi (umelé kvety, kahance, atď.)
a nahrádzať ich prírodnou výzdobou.
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Článok 12
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby
1. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko
na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.
2. Vstup pohrebnej služby s motorovým vozidlom za účelom výkopových prác je
prevádzkovateľom povolený len po úhrade poplatku v zmysle cenníka Čl. 13 ods. 4.
3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska a pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska.
4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré
slúžia spoločným potrebám a je povinný dbať o poriadok a čistotu na pohrebisku.

Článok 13
Cenník
1. Nájomné za hrobové miesta na obdobie 5 rokov je nasledovné:
➢ Jednohrob, hrobka
10 €
➢ Dvojhrob, dvojhrobka
20 €
➢ Trojhrob
30 €
➢ Detský hrob
5€
➢ Hrob pre urnu
5€
2. Nájomné za nevyužívanie hrobového miesta na 1 rok je nasledovný (účtuje sa, pokiaľ nie je do
hrobového miesta vykonané pochovanie):
➢ Jednohrob, hrobka
5€
➢ Dvojhrob, dvojhrobka
10 €
➢ Trojhrob
15 €
3. Nájomné za hrobové miesto pre občana, ktorý nemal v čase úmrtia trvalý pobyt v obciach
Horovce alebo Dulov, sa v prípade pochovania len do existujúceho hrobového miesta
jednorázovo zvýši
➢ na jedno hrobové miesto o 100 €, okrem nájomcov, ktorí pred účinnosťou tohto VZN mali
uzatvorené nájomné zmluvy a zaplatený nájom a im tieto blízke osoby: manžel, manželka,
rodičia, deti, súrodenci.
Zvýšené nájomné je splatné v čase pochovania a účtuje sa na hrobové miesta, kde sa pochovanie
vykonalo až od platnosti tohto VZN. Nájomné za hrobové miesto na nasledujúce roky sa účtuje
podľa Čl. 13 ods. 1. Vytvorenie nového hrobového miesta pre občana, ktorý nemá v obci trvalý
pobyt, prevádzkovateľ umožní za jednorazový poplatok 100,- €.
4. Poplatok za vstup motorovým vozidlom za účelom výkopových a stavebných prác:
➢ za každý 1 deň
5€

Článok 14
Priestupky
1. Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto:
➢ nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona,
➢ neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b),
➢ neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
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➢ písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie,
➢ neudržiava poriadok na pohrebisku,
➢ nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností
návštevníkov,
➢ nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Za priestupky podľa ods. 1 tohto článku možno uložiť pokutu do 663,- eur. Pri ukladaní pokuty
sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania následky protiprávneho konania.

Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto VZN v dôsledku zmeny právneho predpisu stane
neplatné, neúčinné alebo bude v rozpore s príslušným ustanovením zákona, bude sa predmetný
právny vzťah spravovať podľa ustanovení tohto zmeneného právneho predpisu, až do času,
kým sa dodatkom toto ustanovenie nedá do súladu s príslušným právnym predpisom.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horovce bolo
schválené uznesením č. 33/2021 zo dňa 18.11.2021 a nadobúda účinnosť od 01.01.2022.

Milan Velas
starosta obce
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