
Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute na základe § 6 zákona 
Slovenskej národnej rady  č.369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení 
neskorších predpisov a § 128 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky  č.131/2010 o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve) 
vydáva toto: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Muránska Huta 
č. 11/2012 , 

ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska 
na území obce Muránska Huta. 
 
 

Článok  1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Muránska Huta o prevádzkovom 
 poriadku pohrebiska na území obce Muránska Huta upravuje rozsah činnosti 
a služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, 
povinnosti návštevníkov  pohrebiska a cenník služieb, v súlade so zákonom 
č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v súlade so zákonom č.455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

Článok 2 
Základné údaje o pohrebisku 

 
Obec Muránska Huta má pohrebisko nachádzajúce na parcele reg. C č.551,552,553 
v kat. území obce Muránska Huta severo-východne. Parcela č.551,552 je vo 
vlastníctve rímskokatolickej cirkvy a parcela č.553 je vo vlastníctve obce. Pohrebisko 
má vo svojej spodnej časti drevený sklad náradia., zásobovanie vodou je z verejného 
vodovodu. Na odpad je v priestore pohrebiska vyčlenený priestor ,ktorý sa likviduje 
prevozom do kontajnera na komunálny odpad a likvidujeme ho odvozom cez fa 
Brantner s.r.o. Prístup k pohrebisku je po spevnenej miestnej komunikácii.     
 

Článok 3 
Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku 

 
Obec Muránska Huta ako prevádzkovateľ pohrebísk poskytuje nasledovné služby : 
správu a údržbu pohrebiska ,správu a údržbu komunikácie a zelene na pohrebisku, 
vedenie a evidencia súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, zber a odvoz odpadu 
z pohrebiska, dodávku vody, výkopové práce súvisiace s pochovaním len vo 
výnimočnom prípade. 
 

 
 



 
Článok 4 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 
 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný : 
- prevziať ľudské pozostatky alebo ostatky, ak je úmrtie doložené 

a) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným 
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela 

b) pasom pre mŕtvolu 
-  ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,      
prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánom 
činného v trestnom konaní 
-  prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom  
-  viesť evidenciu pohrebiska  -  viď príloha č.1 
-  zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebných obradoch 
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa 
pohrebu 
-  písomne informovať nájomcu o :  
             a)  skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené          
             b)  dátume , ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť , ak mu je známa jeho  
                  adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklým na  
                  pohrebisku 
-  ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tleciu dobu 
primerane predlžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu. Na základ posudku 
následne upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska. 
 

Článok  5 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
1. Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesto v riadnom stave,je povinný 

čistiť a udržiavať priestor 50 cm okolo obvodu hrobu , ak sa prenajaté miesto 
inak neupravuje.  

2. Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto 
,vyzve oprávneného ,alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania , urobí správca 
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného. 

3. Osoba starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej 
miere postarať o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu ,môže zadať 
vykonávanie týchto prác podnikateľskému resp., inému subjektu. 

4. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné 
predmety s výnimkou nádoby na vodu. 

5. Zvädnuté alebo inak znehodnotené  kytice , vence a iné netrvanlivé ozdoby je 
správca pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť aj sám. 
Užívateľ hrobového miesta sa môže so správcom pohrebiska dohodnúť 
o odplatnom udržiavaní prenajatého miesta. 

6. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového 
miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov 
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest. 

7. Odpad z hrobového miesta : -  nájomca je povinný uložiť na miesto nato 
vyhradené      



                                                           -  odhadzovať odpady mimo miesta nato určené 
            je zakázané. 
         8. Ďalej sa zakazuje : -  vodiť psov na pohrebisko, robiť hluk na pohrebisku                       
                                            -  neoprávnené zasahovať do iného hrobového miesta  
                                            -  cez pohrebisko voziť drevo a iný materiál 

  

Článok 6 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

 
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete 
miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov 
pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané 
správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať 
hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenia pohrebiska. 
Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť psov. Svietidla ( sviečky,lampáše ) 
možno na pohrebisku zapaľovať ,len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené 
proti vzniku požiaru. Každý návštevník pohrebiska je povinný prede určenou 
zatváracou dobou pohrebisko opustiť. 
 

Článok 7 
Prístup pohrebiska pre verejnosť 

 
Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v období : 
 
Január,február,marec,november,december        od 7.00   do   17.00 hod. 
 
Apríl,máj,jún,júl,august,september,október          od 7.00   do   20.00 hod. 
 
Od 25.10.   do  08.11.                                           od 7.00   do   21.00 hod. 

 
 
Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na 
pohrebisko. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode 
dospelých osôb. 
 

Článok 8 
Spôsob ukladania ľudských pozostakov 

 
Výkopové práce súvisiace s pochovaním a uložením do hrobu za úhradu prevedie 
prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom osôb nato určených  len vo vynimočných 
prípadoch. 
 
V obci výkopové práce súvisiace s uložením do hrobu budú vykonávať príbuzní je 
obstarávateľ pohrebu povinný toto oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska. 
Prevádzkovateľ poverí zodpovednú osobu ,ktorá prevedie dohľad nad prevedenými 
prácami. 
 
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky : 



- hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10  rokov musí byť 
najmenej 2 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov 1,4 m. 

- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi misia byť najmenej 0,5 m. 
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrob zasýpaná skyprenou 

zeminou vo výške 1,2 m 
- ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby 

,ktorá musí byť najmenej 20 rokov. 
- pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ľudské ostatky 

ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských 
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m 

- do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudský- 
mi ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom 
zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred 
hlodavcami. 

      -  pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na :    
             -   príkaz sudcu alebo prokurátora 

  -   žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstará- 
                 vateľ už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec 

 
Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať 
písomnú formu a musí obsahovať :  -  vyjadrenie regionálneho úradu verejného 
                            zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby      
                                                          -   posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú 
                        chorobu 
                                                          -   list o prehliadke mŕtveho a štatistického hlá- 
                            senie o úmrtí. 
                                                          -   nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom  
                             pohrebiska , ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku. 
                                                          -   práce a všetky náležitosti spojené s preve- 
                             dením  exhumácie  zabezpečuje ten , kto o ňu požiadal a žiadateľ  
                             znáša i všetky náklady spojené s exhumáciou. 
                                                           -  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohreb- 
                             nej služby ,ktorý ľudské ostatky prevezie. 
Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.Na 
rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje § 6 ods.2 zákona SNR 
č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch. Náklady na exhumáciu uhradí ten,kto o ňu 
požiadal. 
Práce na pohrebisku :        

- vykonávať výkopové práce ,zasahovať do zelene je m,ožné len so súhladsom 
prevádzkovateľa pohrebiska 

- uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodne, najmenej 50 cm 
široké musia byť podľa možnosti v jednej priamke. 

- pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná 
- na zriadenie hrobov ,hrobiek a urnových hrobov je potrebný písomný súhlas 
     správcu pohrebiska po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad  
     vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. 
- bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstra- 

ňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez 
písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné z cintorína 
vykopať časti náhrobkov a pod. 



- na pohrebisko za účelom uloženia ľudských pozostatkov, resp. ľudských 
vstupujú pracovníci určení obcou na tento účel, resp. rodinní príslušníci, ktorí 
sú usmerňovaní starostom alebo osobou poverenou prevádzkovaním 
pohrebiska 

- rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu : 
jedno hrob : 110 x 240 cm 
dvoj hrob   : 210 x 240 cm 
troj hrob     : 310 x 240 cm 
detský hrob :  80 x 140 cm dieťa do 6 rokov 
detský hrob :  90 x 200 cm dieťa nad 6 rokov do 14 rokov 
urnové miesto : 100x100 cm 
 

 

Článok 9 
Plán miest na pochovanie 

 
Plán miest na pochovávanie je priložený v prílohe č.2 tohto prevádzkového poriadku. 
 

Článok 10 
Tlecia doba na pohrebisku 

 
V obci Muránska Huta sa určuje tlecia doba na pohrebisku na 20 rokov. 
 

Článok 11 
Spôsob nakladania s odpadmi 

 
Pri činnostiach na pohrebisku vzniká nasledovný odpad : prebytočná zemina, burina 
a tráva ,kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad z kahancov 
a svietidiel. 
Z uvedeného dôvodu nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú 
odpad na miesto nato určené na pohrebisku. 
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje podľa potreby zber a odvoz tohto odpadu 
podľa zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch. 
 

Článok 12 

Cenník 
 
Cintorínske úkony : 
 
Prenájom hrobového miesta : 

1. výška ročného nájomného za jedno hrobové miesto  =  2,00 € pri uzatvorení 
nájomnej zmluvy na 10 rokov  ( úhrnom 20 € ) 

2. pokiaľ výkopové práce súvisiace s pochovaním prevedú pozostali zosnulého, 
čo umožňuje prevádzkový poriadok pohrebiska, obec prostredníctvom 
poverenej osoby prevedie nad prácami u občanov s trvalým pobytom v obci 
bezodplatný dohľad. Občania ,ktorí nemajú trvaly pobyt v obci za prevedenie 
dohľadu zaplatia poplatok 10 € 

 



Článok 13 
Zákaz pochovávania 

 
1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia 

ľudí alebo kvality pitnej vody ,môže pochovávanie zakázať príslušný orgán 
štátnej správy. 

2. Na pohrebisku ,kde je zakázané pochovávanie ľudských ostatkov do zeme, 
možno ďalej pochovávať iným spôsobom ,ak príslušný orgán štátnej správy, 
ktorý pochovávanie zakázal s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí. 

 

Článok  14 
Nájomná zmluva 

 
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy . Uzavretím 

nájomnej  zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ostatkov. 
Nájomná zmluva sa uzatvára  na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr 
ako po uplynutí tlecej doby. 

2. 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. 

3. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej 
nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka . Ak je blízkych osôb viac , 
tá blízka osoba , ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia 
nájomcu hrobového miesta. 

 

Článok 15 
Výpoveď nájomnej zmluvy 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska minimálne 3 mesiace vopred je povinný upozorniť 

nájomcu ,že uplynie lehota, za ktorú je nájomne zaplatené. 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný najmenej 6 mesiacov predo dňom , 

kedy sa má hrobové miesto zrušiť , písomnou formou upozorniť nájomcu na 
vypovedanie nájomnej zmluvy. 

3. Prevádzkovateľ  pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak : 
                     a)   závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu 
hrobového miesta 

                b)  sa pohrebisko ruší 
                c)   nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie 
hrobového miesta 

      4. ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených  
          v odseku 3 písmeno 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 písmeno 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 zmluvu o nájme z dôvodu uvedeného 
v odseku 3 písmeno 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 futo informáciu na mieste 
obvyklom na pohrebisku. 
 
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu 
uvedeného v odseku 3 písmeno c) a nájomca je známy ,výpovedná lehota 
uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ 
pohrebiska vyzve nájomcu ,aby najneskôr  do tejto lehoty odstranil 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 písmeno c) a nájomca nie je známy , uverejní výpoveď nájomnej 
zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo 
dňa , odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po 
tuto 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 odseku 7 a 8 ,musí zabezpečiť 
obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu 
príslušenstva hrobu. 
 
  

Článok  16 
Zrušenie pohrebiska 

 
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko môže zrušiť až po uplynutí tlecej 

doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku. 
2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby z nasledovných 

dôvodov :    -  pre závažné okolnosti na pohrebisku , ak by ďalším pochovaním 
na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej 
vody. 

                          -  alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu 
príslušného štátneho orgánu. Verejný záujem musí byť riadne odôvodnený. 
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť 
exhumáciu a preloženie ľudských ostatkov ,hrobov s príslušenstvom a hrobiek na 
nové miesto na inom pohrebisku. 



4. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten,v koho záujme 
sa pohrebisko zrušilo , zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku. 
5. Hroby, hrobky alebo pohrebiska , ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne 
pamiatky sa môžu zrušiť na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR 
o zrušení vyhlásenia hrobu ,hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu 
pamiatku. Hroby , hrobky ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce ,sa 
môžu zrušiť len po predchádzajúcom  súhlase obce. 
6. Zrušenie vojnových hrobov upravuje zákon o vojnových hrobov. 

 
 

Článok 17 
Priestupky 

 
1. Priestupku sa dopustí ten, kto : 
 
a)  nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku pohrebiska , ktoré sa 
týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta 
 
b)  neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy  
 
c)   neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady 
 
d)  písomne neoznámi zriaďovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov ,ktoré sú 
potrebné na vedenie evidencie 
 
e)  neudržiava poriadok na pohrebisku 
 
f )  nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska , ktoré sa týkajú 
povinnosti návštevníkov 
 
g)  nezachováva dôstojnosť pohrebiska 
 
2.  Obec môže uložiť pokutu porušovateľovi za priestupky podxľa zákona č.372/1990 
Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za priestupky je možno uložiť 
pokutu až do výšky 66 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas 
trvania a následky protiprávneho konania. 
 
3.  Vyššie uvedené priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá Obec Muránska 
Huta. 
 

Článok  18 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Za dodržiavanie poriadku na pohrebisku zodpovedá správca pohrebiska Obec 

Muránska Huta , ktorý  zabezpečí aby tento „Prevádzkový poriadok 
pohrebiska v Obci Muránska Huta „ bol umiestnený na Obecnom úrade 
v Muránskej Hute a vyvesený vo vývesnej tabuli na pohrebisku. 



2. Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebisk , ktoré neupravuje tento 
prevádzkový poriadok upravuje zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov. 

3. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku  sa ruší „Prevádzkový poriadok 
pre pohrebisko Obce Muránska Huta ,zo dňa  18.12.2007 

4. Neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku tvoria Prílohy č.1,2,3, 
5. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013 
6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Muránska Huta č.11/2012 

ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Muránska Huta bol 
vyvesený dňa ............................. 

7. Všeobecné záväzné nariadenie obce Muránska Huta č.11/2012 ,ktorým sa 
vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Muránska Huta bolo 
schválené na Obecnom zastupiteľstve  v Muránskej Hute dňa ...................... 

 
 
 
 
 
 
V Muránskej Hute, dňa ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                ................................................ 
                                                                                           starosta obce             


