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Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská č. 6/2020,  ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Valaská 

 

Obec Valaská na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 18 

ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebiskách vydáva toto 

 

 

§ 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

Valaská, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva vo Valaskej č. 85/2020 zo 

dňa 20. 11. 2020. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 4. 12. 2020.  

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/1995 a dodatky č.1, 2, 3 k tomuto 

VZN. 

 

Vo Valaskej  20. novembra 2020 

    ............................................... 

                                                                                                             Mgr. Peter Jenča 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 20 11. 2020  

Vyvesené na elektronickej tabuli dňa: 20. 11. 2020 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE VALASKÁ 

 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenie a identifikačné údaje prevádzkovateľa 

 

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska, 

rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového 

miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na 

pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení 

pohrebiska, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských 

pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob  vedenia  

evidencie  pohrebiska, spôsob  nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa 

pohrebnej služby na pohrebisko a cenník služieb. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa 

vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov 

služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska. 

2. Identifikačné údaje: 

Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Valaská  

Sídlo: Námestie 1.mája 460/8, 976 46    Valaská 

IČO: 00313904 

Tel: 048/6711500 

E mail: podatelna@valaska.sk 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

 

§ 2 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa: 

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 

b) správa domu smútku, 

c) pochovávanie, 

d) vykonávanie exhumácie, 

e) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 

f) správu pohrebiska, 

g) evidenciu hrobových miest, 

h) uzatváranie nájomných zmlúv, 

i)  riešenie nezaplatených hrobových miest, 

j)  vývoz odpadu,  

k)  údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku. 

 

2. Výkopové práce a zasypanie hrobu, pochovávanie a vykonávanie  exhumácie  budú 

vykonávať zamestnanci pohrebných služieb podľa výberu pozostalých. 
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§ 3 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

 

1. Nájom hrobového miesta /ďalej iba „nájom“/ vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového 

miesta uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebiska ako prenajímateľom a nájomcom. 

Zmluva musí mať písomnú formu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo 

hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. Pod príslušenstvom hrobu sa rozumie 

pomník, epitafná tabuľa, obruba s krycou doskou a pod. 

2. Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu určitú. Nájomné sa na základe 

zmluvy o nájme hrobového miesta uhrádza na päťročné obdobia 2021-2026, 2026-2031, 

atď. Ak vznikne nové hrobové miesto, resp. ak sa uzavrie nová nájomná zmluva, nájomné 

sa uhrádza alikvotnou časťou za zostávajúce obdobie do uplynutia päťročného obdobia 

a ďalej sa uhrádza na nasledujúce päťročné obdobie. 

3. Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu uloženiu ľudských 

pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo uloženiu urny s popolom na 

pohrebisku. Podnájom hrobového miesta je zakázaný. 

4. Nájomca hrobového miesta je povinný: 

4.1.dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu 

hrobového miesta, 

4.2.užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy, 

4.3.udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, na vlastné náklady zabezpečovať 

údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, 

hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie musí byť najmä pokosené, odburinené a 

očistené od rôznych nánosov a náletových drevín, 

4.4.písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa §17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.  o 

pohrebníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o pohrebníctve“), 

4.5.udržiavať poriadok na pohrebisku, 

4.6.realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe povolenia 

prevádzkovateľa pohrebiska a podľa jeho pokynov, pričom za stavebnú úpravu sa 

považuje: 

a) vybudovanie alebo oprava obruby, 

b) osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t.j.   

platne), 

c) vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, 

d) vybudovanie alebo oprava hrobky. 

              V prípade nedodržania pokynov bude stavba na náklady nájomcu bezodkladne 

odstránená. 

4.7. príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) osádzať tak, aby neohrozovali iných 

návštevníkov a okolité hrobové miesta, 

4.8. dbať na to, aby pri vykonávaní stavebných úprav neboli odkladané časti príslušenstva 

hrobu na iné hrobové miesta alebo opierané o príslušenstvo iných hrobov, 

4.9. nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska začiatok stavebných úprav hrobového miesta 
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3 dni pred ich uskutočnením a ukončenie stavebných úprav do 3 dní po ich 

uskutočnení, 

4.10. pri realizovaní stavebných úprav rešpektovať pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, 

najmä pokiaľ  ide o tvar,  rozmery, výzdobu alebo druh použitého  materiálu a vzťah  

k okolitým hrobovým miestam, 

4.11. po ukončení stavebných úprav vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný 

stavebný materiál a zeminu; stavebník  zodpovedá za škody spôsobené na  susedných  

hroboch a je povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom 

vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska, 

4.12. pri realizácii stavebnej úpravy rešpektovať tvar a vonkajšie rozmery hrobového 

miesta a to nasledovne: 

jednohrob dospelých - 130 x 240 cm 

dvojhrob dospelých - 220 x 240 cm 

trojhrob dospelých - 310 x 240 cm 

hrob dieťaťa - 120 x 180 cm 

urna - 80 x 80 cm 

4.13. dodržať odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami minimálne 30 cm, 

4.14. dodržať požiadavku, aby predné a zadné hrany rámov boli v jednej línii s prednými 

a zadnými hranami susedných rámov. 

5. Nájomca je povinný odstrániť z hrobového miesta znehodnotené  kvetinové dary, odpad 

z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú  estetický vzhľad pohrebiska.  

6. Nájomca môže požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o prevod nájmu k prenajatému 

hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, v prospech inej osoby. 

7. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej 

zmluvy na hrobové miesto blízka osoba. Ak je blízkych osôb viac, prednostná právo má tá 

blízka osoba, ktorá sa prihlási prvá.  

8. Na pohrebisku je zakázané umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia a 

vysádzať dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa 

pohrebiska. 

 

§ 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku 

pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov. 

2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, chovať sa 

spôsobom odpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú povinní 

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Návštevníkom pohrebiska sa na pohrebisku zakazuje robiť hluk, fajčiť, požívať 

alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného 

priestoru, vodiť a voľne púšťať psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, korčuliach, 

skateboarde a iných športových prostriedkoch a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú 

vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé. 

4. Motorové a iné vozidlá s výnimkou vozíkov invalidných občanov môžu na pohrebisko 
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vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

5. Sviečky a kahance možno rozsvecovať tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. 

6. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými 

osobami v priestore pohrebiska a v objektoch pohrebiska. 

7. Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku 

a zachovaním dôstojnosti tohto miesta sa vzťahujú obdobne na nájomcov hrobových 

miest a poskytovateľov služieb na pohrebisku. 

8. Odpad z bežnej údržby hrobových miest (napr. kvety, výzdoba, vyhorené kahance 

a iné) je nutné  ukladať na určené miesto, ktorým sú lokálne kontajnery alebo 

veľkokapacitný kontajner.  

 

§ 5 

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska 

 

1. Zariadením pohrebiska sa rozumie Dom smútku s obradnou sieňou, miestom pre 

vystavenie rakvy a márnicou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov s chladiacim zariadením. 

2. Pohrebné dni sú stanovené na pohrebisku každý pracovný deň v týždni a v sobotu okrem 

sviatkov. 

3. Vo výnimočných prípadoch možno vykonať pohreb i v nedeľu alebo vo sviatok, v prípade, 

ak sa má pohreb konať v nedeľu alebo vo sviatok, je podmienkou možnosti jeho vykonania 

súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.  

4. Časový interval po sebe nasledujúcich pohrebných obradov na pohrebisku sa určuje na 1,5 

hodiny. 

5. Za účelom použitia obradnej siene v Dome smútku je prevádzkovateľ pohrebnej služby 

povinný najmä: 

a) Vopred dojednať nájom obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebiska, 

b) Využiť obradnú sieň výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so 

zosnulým; 

c) Po skončení dojednanej doby nájmu, obradnú sieň odovzdať prevádzkovateľovi 

pohrebiska v pôvodnom stave; 

d) Počas dojednanej doby nájmu obradnej siene, prevádzkovateľ pohrebnej služby preberá 

zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov 

a noriem; v oblasti BOZP zabezpečuje úlohy a povinnosti v zmysle zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a v oblasti PO zabezpečuje úlohy a povinnosti v zmysle 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR 

č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení; 

e) Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve v platnom znení a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska vydané v súlade 

s prevádzkovaným poriadkom pohrebiska a zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

v platnom znení. 

6. Dom smútku je sprístupnený verejnosti spravidla hodinu pred pohrebom, na základe 

požiadavky pozostalých i v inom čase . 
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§ 6 

Prevádzková doba 

 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné neobmedzene. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti, a to 

v čase napr.  vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie, 

taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné 

dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Počas zimného obdobia 

prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje iba nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na 

pohrebisku.  

 

§ 7 

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie 

 

1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest. 

2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) hĺbka hrobu meraná na najplytšom mieste 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 hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

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

d) na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v bode 2. písm. c) 

e) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m. 

3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 

zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 

4. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej 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 s ľudskými 

ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a 

musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 

7. Urny so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami možno ukladať 

do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek. 

8. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo 
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kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. 

9. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej 

pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, 

s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil. 

10. Prevádzkovateľ má spracovaný plán pochovávania, ktorý obsahuje evidenciu hrobových 

miest. Na základe tohto pasportu si obstarávateľ pohrebu vyberie hrobové miesto. Pri 

prideľovaní hrobového miesta prevádzkovateľ prihliada na tieto zásady: 

a) Maximálne využívať zrušené hrobové miesta vnútri pohrebiska medzi jestvujúcimi 

prenajatými hrobovými miestami; 

b) Nové hrobové miesta vytvárať prednostne medzi jestvujúcimi hrobovými miestami za 

účelom vyplnenia voľných miest; 

c) Prihliadať na umiestnenie hrobových miest, v ktorých sú pochovaní rodinní príbuzní 

zomrelého.  

11.  Plán pochovávania je k dispozícii pri vstupe na pohrebisko, na obecnom úrade, ako aj na 

webovom sídle obce.  

§ 8 

Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta 

 

1. Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva v týchto 

rozmeroch: 

a) dĺžka hrobu 2,2 m, 

b) šírka hrobu 0,8 m, 

c) hĺbka hrobu 1,6 m na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve 

(dospelá osoba a dieťa nad 10 rokov, pre dieťa do 10 rokov je hĺbka hrobu 1,2 m) 

d) prehĺbený hrob 2,2 m pre uloženie v rakve ďalšieho zomretého nad sebou. 

2. Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť. 

3. Vonkajšie rozmery pre betónové hrobky 

a) jednoosobný - dĺžka 2,3 m, šírka 1,1 m, hĺbka 0,8 m 

b) dvojosobný - dĺžka 2,3 m, šírka 1,1 m, hĺbka 1,6 m 

c) urnové miesto - dĺžka 0,5 m, šírka 0,5 m, hĺbka 0,5 m 

4. Výkopové práce hrobového miesta prevádzkovateľ pohrebiska nezabezpečuje. Tieto si 

zabezpečujú pozostalí zomrelého na vlastné náklady podľa uváženia u oprávnených firiem 

zabezpečujúcich tieto služby. Na bezpečnosť práce počas výkopu hrobu a hrobky dohliada 

oprávnená firma poskytujúca tieto služby. 

5. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú pracovníci vykonávajúci výkop 

povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa 
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musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú 

potom zasypú zeminou. 

6. Úpravu hrobového miesta po uľahnutí zeminy vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby 

nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. 

7. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť 

vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. 

§ 9 

Tlecia doba 

 

1. Na pohrebisku obce Valaská je stanovená tlecia doba 10 rokov pri pochovaní do hrobu a 30 

rokov pri pochovaní do hrobky. 

 

§ 10 

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

 

1. Evidencia hrobových miest sa vedie elektronicky v príslušnom programe s výstupom pre 

verejnosť na webovom sídle obce. 

2. Evidencia prevádzkovania pohrebiska sa vedie v papierovej podobe.  

 

§ 11 

Spôsob nakladania s odpadmi 

 

1. Nájomca hrobového miesta a návštevníci pohrebiska sú povinní odpad z hrobového miesta 

ukladať do zberných nádob určených obcou pre pohrebisko. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré 

pravidelne podľa potreby vyváža osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne 

záväznom nariadení obce. Za zber, odvoz a udržiavanie čistoty v okolí zbernej nádoby na 

pohrebisku zodpovedá obec. 

 

§ 12 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska v súlade s § 17 ods. 6 zákona o pohrebníctve umožní vstup 

pohrebnej  služby na  pohrebisko a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého 

s obstarávateľom pohrebu za účelom prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 

prenosu rakvy a pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do hrobu alebo 

hrobky, alebo uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky alebo urnového miesta, za účelom 

vykonania exhumácie ľudských ostatkov a ich opätovného pochovania. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko z dôvodov uvedených v § 18 ods. 
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1 zákona o pohrebníctve len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný dodržať ustanovenia prevádzkového poriadku 

pohrebiska. 

 

§ 13 

Pohrebné služby 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska neposkytuje služby súvisiace s pohrebom. 

 

 

§ 14 

Podmienky ekologického pochovávania 

 

Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie. 

 

 

§ 15 

Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku v obci Valaská 

 

Poskytovaná služba Cena 

Prenájom hrobových miest 

Jedno hrobové miesto  urnový hrob/rok 3€ 

Jedno hrobové miesto urnový hrob umiestnený v opornom múre/rok 2€ 

Jedno hrobové miesto  a hrobku/rok         5€ 

Dvoj hrobové miesto/rok 7€ 

Troj hrobové miesto/rok 10€ 

Poskytnutie služieb v Dome smútku 

Nájom obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu pietneho 

aktu vrátane služieb s tým spojených (energie, ozvučenie, údržba, opravy), 

v prípade, ak sa jedná o zosnulého, ktorý mal trvalý pobyt v obci Valaská 

10€ 

Nájom obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu pietneho 

aktu vrátane služieb s tým spojených (energie, ozvučenie, údržba, opravy), 

v prípade, ak sa jedná o zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Valaská 

20€ 

Prenájom chladiaceho boxu/deň 10€ 

 

Poplatky za poskytnutie služieb sa uhrádzajú do pokladne obecného úradu.  

 

V obci Valaská, dňa  

 

 

................................. 

  Mgr. Peter Jenča 

Starosta obce Valaská 
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