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Ku dňu matiek

Ocenenie pre knihu o obci

Ľudský život je ako kniha. Má
svoj úvod, rozvinutý dej aj záver
s vyvrcholením a vypovedaním
hlavnej myšlienky, ktorá oslovuje svoje okolie, dáva ponaučenie,
ale aj výstrahu svojim potomkom.
Život plynie v čase, ktorý je nepodplatiteľným pánom všetkého
diania. Skúsenosť nám hovorí, že
každý život je užitočný. Je prínosom pre spoločnosť v širšom alebo
užšom okruhu. Niekto nežije svoj
život len pre seba a o matkách to platí dvojnásobne. Aj keď nevedomky rozdávajú sa svojim deťom, blízkym, príbuzným, známym, robia niečo pre spoločnosť. A tým vytvárajú hodnoty, ktoré sú užitočné pre ľudské spoločenstvo. Ono prijalo isté kritériá,
ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní ľudského života – najcennejšieho majetku človeka. Vaše životy, Vážené mamičky, boli a
sú poznamenané rôznymi udalosťami. Prežívali ste a prežívate
rôzne spoločenské a politické zmeny, ktoré poznamenali a poznamenávajú spôsob Vašej existencie. V každej dobe bola však
práca pre Vás tým, čo predurčovalo Vaše konanie. Tá zapĺňala a
zapĺňa Vaše bytie a našu existenciu. Druhá vec bola láska, ktorá
utužovala a utužuje Vaše vzťahy k rodine – k deťom, príbuzným
a blízkym.
Vážené mamičky, niektoré z Vás stojíte na opačnom konci
svojej životnej púte. Hodnotíte, bilancujete, zamýšľate sa nad
rokmi, ktoré ubehli závratnou rýchlosťou. Vaše tváre odzrkadľujú spokojnosť a vyrovnanosť, ale aj isté očakávanie najbližšej
budúcnosti. Čo človek s radosťou rozdáva, to aj plným priehrštím prijíma. Dnes sa tešíte zo životných úspechov Vašich detí,
ktorým ste od mala vštepovali zásady ľudskej existencie. Tešíte
sa, keď k Vám prichádzajú po radu alebo i tak, potešiť sa, porozprávať sa o tom, čo prináša život. S hrdosťou sledujete, ako
rastú Vaše deti, vnúčence, ktoré Vám pripomínajú nemennú
skutočnosť nezastaviteľného kolobehu života. Vaše dni sú však
stále naplnené prácou. Pomáhate svojmu okoliu kvôli hrejivému
pocitu užitočnosti. Vaše miesto v rodine je nezastupiteľné. Vaši
blízki sa spoliehajú na Vašu múdrosť, skúsenosť a rozvážnosť
pri riešení problémov. Mnohým z Vás treba poďakovať zato, že
svojimi radami usmerňujete mladších pri riešení dôležitých otázok spoločenského života.
Vážené mamičky, buďte šťastné a v pokoji prežívajte život v
kruhu svojich najbližších.
Štefan Magoči
starosta obce

Kniha o obci ČEČEJOVCE sa dostala medzi trojicu
najkrajších kníh o obciach vydaných v roku 2007 v celoslovenskej súťaži usporiadanej Klubom fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou
vedeckou knižnicou Banská Bystrica.
pokračovanie na strane 8
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Zo života CSEMADOKU
Dňa 2. marca 2008 sa v miestnom klube CSEMADOKU uskutočnila výročná členská schôdza, ktorej hosťami
boli starosta obce Štefan Magoči a tajomník Oblastného výboru CSEMADOKU Košice - okolie Ferenc Boda. Na
schôdzi sa hodnotila činnosť za uplynulý rok. V rámci CSEMADOKU je najaktívnejšia spevácko-folklórna skupina,
ktorá v priebehu minulého roka mala viacero
vystúpení ako v našej
obci, tak aj v okolitých
obciach na rôznych akciách. Na konci minulého roka sa už tradične
v Moldave nad Bodvou
usporiadala celoštátna
súťaž divadelných a
folklórnych skupín, na
ktorej čečejovská spevácko-folklórna skupina
oživila tradíciu šlapania
kapusty do suda. Vystúpenie zaujalo nielen
obecenstvo, ale aj porotu súťaže, čo sa odrazilo
aj pri hodnotení.
Jozef Šnír
predseda MO CSEMADOKU

Výstava prác z I. medzinárodného plenéra výtvarníkov v Čečejovciach
Milovníkom výtvarného umenia boli v Košiciach predstavené práce z medzinárodného plenéra výtvarníkov, ktorý sa
konal v roku 2007 v Čečejovciach. Plenér pripravil známy výtvarník a reštaurátor Igor Sokolovský a podnikateľ Ladislav
Oros s podporou obce Čečejovce. Podujatie sa konalo v dňoch 16. – 26. augusta 2007 v čase, kedy si obec Čečejovce
pripomínala 690. výročie svojho vzniku. Na plenéri sa stretlo 29 výtvarníkov z Anglicka, Írska, Maďarska, Rakúska,
Rumunska, Slovinska , Ukrajiny a Slovenska. Výsledkom ich desaťdňovej práce bolo vyše 90 výtvarných prác, z toho
6 plastík z dreva a kameňa. Do depozitu organizátorov každý výtvarník odovzdal dve práce. Výstava výberu prác z I.
medzinárodného plenéra výtvarníkov v Čečejovciach bola sprístupnená v Galérii Krajského osvetového strediska v Košiciach na Hviezdoslavovej 7 od 13. do 29. februára a od 3. do 7. marca na Strojárskej 3.
Andy Gore, KOS Košice
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Oslavy dňa učiteľov
Aj tento rok, tak ako po predchádzajúce roky, starosta obce prijal a uctil všetkých pedagógov a pracovníkov ZŠ s MŠ, a
všetkých ktorí sa podieľajú na vyučovacom procese žiakov pri príležitosti dňa učiteľov. Vo svojom príhovore vyzdvihol v
súčasnosti tak namáhavú prácu pedagógov, ktorá okrem snahy naučiť a objavovať stále niečo nové, učí nesporne aj lásku k
životu a ľuďom okolo nás. Táto práca si vyžaduje veľa trpezlivosti s malými deťmi, porozumenia s mladými ľuďmi a hlavne
veľa, veľa lásky a ľudskosti. Jeho úprimné poďakovanie znelo aj v mene OZ, rodičov detí a hlavne v mene žiakov. Záverom,
oslávencom zaželal veľa zdravia a síl k ich každodennej práci ako aj úspešnú ďalšiu spoluprácu.
-OcÚ-

Z činnosti klubu dôchodcov

Výstava fotograﬁí

29. marca 2008 sa v kultúrnom dome v Čečejovciach konala výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Harangó. Schôdzu otvoril a vyše sto členov klubu privítal predseda klubu Ján Jaklovský,
ktorý vyhodnotil aj činnosť klubu za minulý kalendárny rok.
Milou časťou bolo pozdravenie siedmych jubilantov za 1. štvťrok
2008. V diskusii vystúpil aj starosta obce Štefan Magoči. Program
spestrilo vystúpenie speváckej skupiny Csemadoku z Čečejoviec
a prednes poézie Rozáliou Pelegrinovou. Po občerstvení a tombole pokračovala voľná zábava pri hudbe.
Text a foto: Mgr. Jozef Pira

Od 6. januára do 15. februára 2008 bola v Spoločenskom centre v Čečejovciach sprístupnená výstava fotograﬁí košických fotografov Tea
Andreasa, Edity Megovej, Jána Knapíka, Jána
Tkáča, Igora Šimka a Jána Uhrína pod názvom
JUBILANTI, ktorá bola usporiadaná v spolupráci
s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach.
Výstavu vzhliadlo vyše 200 návštevníkov.
(R)
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Všeobecne záväzné nariadenie obce
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písmena f), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím príslušných ustanovení zákona č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce ČEČEJOVCE toto
Všeobecne záväzné nariadenie o

Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku
Článok 1
Rozsah platnosti
Toto Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebisko a
Dom smútku obce Čečejovce.
Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska
1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
g) správu a údržbu Domu smútku.
2) Obec Čečejovce je prevádzkovateľom pohrebiska, pričom
nemá odbornú spôsobilosť na výkon tejto činnosti.
Obec Čečejovce uzatvorila v súlade so zákonom č.523/2003 Z.
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
„Zmluvu o poskytnutí služby“ s ﬁrmou:
Ján Kubacka OMEGA
Cukrovarská 22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO 40 208 656
DIČ 1031287334,
ktorá je odborne spôsobilá na výkon tejto činnosti. Táto ﬁrma je
výlučne ako dohliadajúci orgán nad dodržiavaním zákona 470/2005
Z. z. a zároveň spôsobilou a zodpovednou osobou.
Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1)Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie
doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením
o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím
o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ
pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky
prevezme prevádzkovateľ po preukázaní splnenia podmienok
uvedených v článku 9 bod 5 až 8 tohto prevádzkového poriadku,
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade s ustanovením zákona
470/05 Z.z. a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom
pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona číslo
470/2005 Z. z. o pohrebníctve,
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri
konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri
smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o:
1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa
jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom
na pohrebisku,
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej
tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento

účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v
zmysle článku 8 – Výpoveď nájomnej zmluvy,
i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, písomne o takomto zásahu
informovať nájomcu,
j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku,
k) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu
ciest, výsadbu, udržiavanie a polievanie zelene,
l) nahlasovať požiadavku na vývoz smetných nádob umiestnených
na pohrebisku,
m) starať sa o poriadok v dome smútku,
n) zodpovedať za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú
údržbu,
o) otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou
pohrebiska.
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a
jeho 30 cm okolie,
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
2) Je zakázané:
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,
b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať
ohrádky, nadstavby pomníkov, poškodzovať trávnik sadením
kvetov a pod.
3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane,
urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady
porušovateľov.
4) Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám
odstrániť.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k
piete miesta.
2) Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať
alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod.
Článok 6
Prístup na pohrebisko
1) Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby
a to v nasledujúcom čase:
od 1. apríla do 30. septembra 07,00 - 20,00 hod.
od 1. októbra do 31. marca 07,00 – 18,00 hod.
Počas dní Pamiatky zosnulých, t.j. od 1. novembra do 3. novembra
je pohrebisko otvorené do 22.00 hod.
2) Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou
pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
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3) Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa
môže na pohrebisko vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých
občanov.
4) Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred
pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po
dohode s prevádzkovateľom.
5) Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích hodín. Na vstup na pohrebisko je
potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
6) Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, po splnení podmienok uvedených
v čl. 3 písm.1) a) v pracovných dňoch v čase od 09,00 - 18,00 hod.,
alebo jednu hodinu pred pohrebom.
Článok 7
Užívanie hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom
nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3) 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 byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby na pohrebisku.
4) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť, pri
uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu.
Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky,
je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
5) Nájomné sa odvádza prevádzkovateľovi.
6) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov , ktorý sa
prihlási prvý.
Článok 8
Výpoveď nájomnej zmluvy
1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu
hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie
hrobového miesta.
2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, s
písomným súhlasom Obce Čečejovce, z dôvodov uvedených v
odseku 1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné
hrobové miesto a na náklady Obce Čečejovce preloženie ľudských
ostatkov, vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na
vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri
mesiace predo dňom:
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4) Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca je
známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy
nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve
nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpo-

veď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná
lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo
hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas
ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty
ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným
opisom stavu príslušenstva hrobu.
Článok 9
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských
ostatkov
1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto
požiadavky:
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,
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) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu
zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke
najmenej do uplynutia tlecej doby.
3) 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 rakvou bude najmenej 1 meter.
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a 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.
5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať
na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
6) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 5 musí mať písomnú formu
a musí obsahovať:
a) posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde
budú ľudské ostatky uložené.
7) Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj
na žiadosť:
a) obstarávateľa pohrebu alebo
b) osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bola obec.
8) Žiadosť o exhumáciu podľa odst. 7 musí mať písomnú formu
a musí obsahovať:
a) súhlas nájomcu hrobového miesta,
b) súhlas prevádzkovateľa pohrebiska,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde
budú ľudské ostatky uložené.
9) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
10) Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu
hrobu odkryté, musia byť uložené v spodnej časti hrobovej jamy
a zasypané zeminou.
11) Situačný plán pohrebiska je umiestnený na správe pohrebísk.
Na tomto pláne je vyznačené administratívno - správne delenie na
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oddiely a rady. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.
12) Exhumáciu vykoná odborne spôsobilá osoba, ktorá má na túto
činnosť súhlasné rozhodnutie ŠÚVZ. Exhumácia sa vykoná bez
prístupu verejnosti.
Článok 10
Práce na pohrebisku
1) Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať
do jestvujúcej zelene je možné svojpomocne (príbuzní neb.) alebo
nato oprávnená právnická alebo fyzická osoba ale iba s písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje
Obvodný úrad životného prostredia, ul. Adlerova 29, Košice.
2) Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa pohrebiska.
3) Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta
môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 11
Stavebné úpravy hrobových miest
1) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:
Jednohrob:110 x 245 cm
Dvojhrob: 210 x 245 cm
Trojhrob: 310 x 245 cm
Detský hrob ( dieťa do 6 rokov): 80 x 140 cm
Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm
2) Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné,
najmenej 30 cm široké.
3) Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v
jednej priamke.
4) Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
5) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií
na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný
písomný súhlas správcu pohrebiska.
6) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť
okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
7) Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom
vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové
ozdoby a pod.
Článok 12
Dĺžka tlecej doby
1) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10
rokov od pochovania.
2) Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20
rokov od pochovania.
Článok 13
Nakladanie s odpadmi
1) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný
nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na
miesto na to určené na pohrebisku.
2) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
3) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť
z pohrebiska.
Článok 14
Prevádzka Domu smútku
Dom smútku je samostatne stojacim objektom, pričom obsahuje

obradnú sieň a chladiacu miestnosť vybavenú chladiacim zariadením pre 2 zosnulých.
Dom smútku je prístupný verejnosti výlučne hodinu pred obradom,
až do času skončenia obradu. Ak sú uložené ľudské pozostatky v
chladiacom zariadení, pozostalí majú nárok na ich nahliadnutie.
To všetko po dohode so správcom Domu smútku, teda Obcou
Čečejovce.
Článok 15
Používanie chladiaceho zariadenia
Obec Čečejovce má vo svojom vlastníctve Dom smútku. Dom
smútku je vybavený chladiacim zariadením na ukladanie ľudských
pozostatkov do času pochovania, ktoré zabezpečuje trvalé udržanie
teploty v rozmedzí 0°C až +5°C.
Kontrola teploty je zabezpečená teplomerom s údajmi o minimálnej
aj maximálnej teplote počas chladenia. Opravy sú zabezpečené vo
vlastnej réžii.
Článok 16
Režim údržby, čistoty a dezinfekcie
a) Čistenie chladiaceho zariadenia ako aj miestnosti vrátane WC je
zabezpečená 1-krát týždenne dezinfekčnými prostriedkami (Savo,
Chloramín, Perfarín),
b) chladiace zariadenie je pritom čistené po každom použití (prípravkami v bode a),
c) ak ide o uloženie alebo prevoz ľudských pozostatkov, ktoré sú
nakazené nebezpečnou chorobou, priestor v chladiacom boxe sa
musí dezinﬁkovať po každom použití,
d) pri práci v priestoroch chladiaceho zariadenia sa používajú
ochranné prostriedky (rukavice a pod.),
e) v priestoroch chladiaceho zariadenia je odvetrací otvor na
prevetranie,
f) dodávka pitnej a úžitkovej vody je zabezpečená verejným vodovodom, kanalizácia je napojená na vlastnú žumpu, zber odpadu je
po umiestnení do nádob TKO odoberaný zmluvnou ﬁrmou.
Článok 17
Dostupnosť Prevádzkového poriadku
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
Článok 18
Cenník služieb
Ceny poskytovaných služieb v Dome smútku sú stanovené v sadzobníku výšky poplatkov na území Obce Čečejovce na príslušný
kalendárny rok a schválené príslušným uznesením Obecného
zastupiteľstva v Čečejovciach.
Článok 19
Sankcie
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je
postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o
priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie
za priestupky podľa §30 zákona č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve
a iné právne delikty podľa §31 uvedeného zákona.
Článok 20
Záverečné ustanovenia
Tento Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čečejovciach dňa 28. januára 2008 a nadobúda účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Regionálny úrad verejného zdravotníctva schválil tento Prevádzkový poriadok Rozhodnutím č. 2008/01368-02/219/HŽP zo dňa 18. 2. 2008.
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Štefan Magoči
starosta obce

ŠPORT

FUTBAL

Tabuľka po 18. kole

Výsledky jarnej časti časti súťaže
2007/2008 (I. trieda dospelých):
Čečejovce - Svinica 2:0, góly: O. Juhász 2, Trstené p/H. Čečejovce 1:1, gól: O. Juhász, Čečejovce - Malá Ida 7:2, góly:
O. Juhász 2, Kőrösi 2, Ignáth, Warzybok, Bidovce - Čečejovce
4:3.

Zostávajúce zápasy:
1.5. 2008 16.30 Čečejovce - Perín
4. 5. 2008 16.30 Poproč - Čečejovce
11. 5. 2008 16.30 Čečejovce - Koš. Olšany
18. 5. 2008 17.00 Ruskov - Čečejovce
25. 5. 2008 17.00 Čečejovce - Veľká Ida
1. 6. 2008 17.00 Kokšov-Bakša - Čečejovce
8. 6 .2008 17.00 Čečejovce - Ďurkov
15. 6. 2008 17.00 AC Jasov - Čečejovce

1. Ruskov
2. Poproč
3. Veľká Ida
4. Geča
5. Kokšov-Bakša
6. Perín
7. Trstené p/H
8. Čečejovce
9. Ďurkov
10. Malá Ida
11. Svinica
12. Bidovce
13. AC Jasov
14. Koš. Olšany

18 12
18 12
18 12
18 11
18 10
18 9
18 6
18 6
18 6
18 4
18 6
18 4
18 3
18 3

3 3
1 5
1 5
3 4
5 3
4 5
4 8
3 9
2 10
7 7
1 11
2 12
4 11
4 11

61:23
49:26
40:22
40:20
48:18
37:23
29:28
42:39
25:45
27:35
31:57
20:52
28:57
20:50

39
37
37
36
35
31
22
21
20
19
19
14
13
13

Významné úspechy reprezentantov Fit-klubu RAY
V dňoch 20.-21. októbra 2007 bolo na Slovensku usporiadaných niekoľko významných súťaží v kulturistike, ktorých sa
zúčastnili aj reprezentanti klubu a našej obce. Pekný úspech dosiahol na súťažiach s medzinárodnou účasťou Ladislav Kuzder.
Na súťaži Grand Prix Slovakia v Trnave, ktorá je nominačnou
súťažou na majstrovstvá sveta v kulturistike mužov dosiahol
v konkurencii reprezentantov niekoľkých európskych krajín
krásne 7. miesto v kategórii nad 87,5 kg. Nad jeho sily boli niekoľkonásobní majstri sveta a Slovenskej republiky, reprezentant
Českej republiky, Rakúska a Francúzska. Ladislav Kuzder sa
zúčastnil aj ďalšej nominačnej súťaže s medzinárodnou účasťou. Na Tatranskom pohári v Poprade obsadil v kategórii do 90
kg vynikajúce 3. miesto a dosiahol tým zatiaľ najvýznamnejší
úspech vo svojej kulturistickej kariére. O mimoriadne silnom
obsadení týchto súťaží svedčí aj fakt, že absolútnym víťazom sa
stal reprezentant Slovenskej republiky Štefan Havlík, ktorý vzápätí na majstrovstvách sveta v kulturistike mužov, ktoré sa tento
rok konali v Južnej Kórei, získal vo svojej kategórii striebornú
medailu.
Na súťaži Banskobystrická Grand Prix v naturálnej kulturistike, ktorá je rovnako nominačnou súťažou s medzinárodnou
účasťou a zároveň Majstrovstvami Slovenska v naturálnej kulturistike, nás reprezentoval Marek Toplanský. V kategórii mužov
do 180 cm dosiahol rovnako svoje najvýznamnejšie úspechy vo
svojej doterajšej kariére, keď obsadil v silnej konkurencii oboch
súťaží celkové 3. miesto.
Veríme, že tieto mimoriadne významné úspechy našich športovcov budú odrazovým mostíkom pre ich ďalšie pôsobenie na
slovenskej kulturistickej scéne a zároveň inšpiráciou pre ďalších
nadšencov a vyznávačov krásy tohto fyzicky nesmierne náročného športu.
PhDr. Peter Dringuš
predseda klubu

Ladislav Kuzder, reprezentant oddielu Veterinary BB Košice
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AKTUALITY

Ocenenie pre knihu o obci
pokračovanie zo strany 1

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici usporiadal 16.
ročník prestížnej súťaže „Najkrajšie kalendáre Slovenska“ a 1. ročník
súťaže „Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku“. Porota zložená z výtvarníkov, graﬁkov, fotografov, polygrafov a iných odborníkov
vyberala z 85 kalendárov a 55 propagačných materiálov, ktoré boli do
súťaže prihlásené. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží sa
uskutočnilo na otvorení výstavy ocenených kalendárov a propagačných
materiálov dňa 12. marca 2008 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. Ocenenie za knihu ČEČEJOVCE, ktorá obsadila veľmi pekné
3. miesto v kategórii „Knihy o obciach“, prevzal starosta našej obce
Štefan Magoči.
Najkrajšie propagačné produkty budú vystavené vo viacerých mestách na Slovensku a budú propagované na internete a v iných médiách.
Viac o súťaži je možné prečítať na internetovej stránke www.najkalendar.sk.
(R)

Štatistické údaje z roku 2007
Podnikatelia v obci

Demograﬁcký vývoj v roku 2007

Podľa údajov zo Živnostenského registra SR a Obchodného reV roku 2007 prvý raz v histórii obce krátkodobo prekročil
gistra SR bolo k 31.12.2006 na území obce zaregistrovaných 132
počet obyvateľov obce 2000, čo je možné vo väčšej miere
podnikateľských subjektov - fyzických osôb a 24 právnických
pripísať migrácii obyvateľstva ako prirodzenému prírast- osôb.

ku obyvateľstva.
Počet nezamestnaných
Počet narodených detí: 14 (7 chlapcov a 7 dievčat)
V januári 2008 bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny eviPočet zomrelých obyvateľov: 11 (4 mužov a 7 žien)
dovaných 148 uchádzačov o zamestnanie s trvalým bydliskom v
Počet sobášov uzavretých v obci: 14
Čečejovciach, z ktorých bolo 59 mužov a 89 žien.
Počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31.12.2007: 1992
Nezamestnaní podľa dosiahnutého vzdelania

Zoznam narodených v roku 2007
Rebeca Ballóková, Alexandra Mandryková, Dalibor Korček, Daniel Žatecký, Veronika Lavrenčíková, Patrik Hegedüs, Matej Juhás, Leona Czeranková, Tomáš Markovič,
Beatrix Blénessy, Samuel Timko, Peter Bartók, Vanesa
Midová a Štefánia Tóthová

Vzdelanie
základné

vyučenie

úplné stredné odborné

úplné stredné

vysokoškolské
2

Muži

25

27

3

2

Ženy

33

21

20

15

Spolu

58

48

23

17

2

Nezamestnaní podľa veku

Zoznam zomrelých v roku 2007
Andrea Petriková, Gizela Pelegrinová, Ľudovít Keller,
Gizela Weiszerová, Štefan Balogáč, Radoslav Bartko,
Ema Džurná, Margita Magočiová, Jaroslav Kiss, Mária
Doráková a Anna Godočová

Vek
od 18 do 25 rokov

od 25 do 35 rokov

od 35 do 50 rokov

od 50 do 62 rokov

Muži

12

12

15

20

Ženy

15

21

35

18

Spolu

27

33

50

38

-OcÚ-

Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na rok 2008
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 20/2008 schválilo dotácie z rozpočtu obce na rok 2008 nasledovne:
- na činnosť pre TJ Družstevník Čečejovce vo výške 195 000 Sk,
- pre klub dôchodcov HARANGÓ vo výške 15 000 Sk,
- pre MO Csemadok vo výške 15 000 Sk,
- pre Poľovnícke združenie REPISKÁ vo výške 5 000 Sk na činnosť krúžku mladých priateľov poľovníctva
a účelové dotácie:
- pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 50 000 Sk,
- pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 50 000 Sk,
- pre Fit-Klub RAY vo výške 10 000 Sk.
-OcÚČečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Graﬁcká úprava a autor neoznačených fotograﬁí: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých článkov sú
zodpovední autori. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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