Obecné zastupiteľstvo obce Rudňany v zmysle ust. § 4 odst.3 písm. f) a g) zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 19 zákona č. 470/2005 o pohrebníctve prijalo
všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 na základe ktorého vydáva

Prevádzkový poriadok
pre pohrebisko
na území obce Rudňany
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zariadení, určených k pietnemu
pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim predpisom
prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa
pri ich používaní dodržiavali predpisy.
ČI. 2
Rozsah platnosti
1. Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa v katastrálnom
území obce Rudňany- časť Cintorínska.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ
"), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska
.

ČI. 3
Prevádzka pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených
zamestnancov obce Rudňany.
2. Obci poskytuje pohrebné služby firma: Pohrebné služby, Rastislav Findura , Spišská Nová Ves.

ČI. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom 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 na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
2. Na pohrebisku sú poskytované tieto služby:
a) prepožičanie obradnej miestnosti, katafalku, štítu, reprodukovaná hudba,
b) chladiace zariadenie
c) prenájom hrobového miesta,
d) prenájom miesta na uloženie urny v kolumbáriu a príslušenstvo
e) odvoz smeti

ČI. 5
Pochovávanie
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej
len „obstarávateľ pohrebu")

2. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však skôr ako pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské
pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov
uvedených v § 8 odst.3 písm. h) zákona č. 470/2005Z.Z.
Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,
ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po
prehliadke a pitve bez odkladu.
3. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku a uložením spopolnených
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do kolumbária alebo uložením do hrobu .
ČI. 6
Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov
1. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie
do spoločného hrobu.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa nad 10 rokov musí byť najmenej 160 cm. Ak sa počíta s ďalším
uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm.
Pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka hrobu najmenej 120 cm.
b) do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami, len ak ich
možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva nad rakvou bude
najmenej 100 cm.
c) dno hrobu musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody,
3. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva uložená do hrobky
musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské pozostatky
pred hlodavcami.
4. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k
pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek, do hĺbky najmenej 50 cm.
5. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do
existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového miesta.

ČI. 7
Exhumácia
1. 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.
2. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej vsi,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska.
3. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

ČI. 8
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny.
2. Právo užívať hrobové miesto na pohrebisku vzniká na základe nájomnej zmluvy, uzatvorením nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa vydáva na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná
skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z
dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.

4. Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu tohto
prevádzkového poriadku.
5. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení
nájomného.

ČI. 9
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,
pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní .
b/ prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska a VZN,
c/ viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska ,
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:
skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu
zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
2.Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej údržby,
b) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku
c) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako je dom smútku a iné objekty tvoriace
vybavenosť pohrebiska ,
d) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
e) starať sa o oplotenie pohrebiska,
f) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
g) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebísk,
h) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky /ďalej len „hrobové miesta"/ na
cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
i) vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu,
j) osádzať urnové miesta,
k) ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových miest, až po
predchádzajúcom oznámení správcovi cintorína
l) značiť hrobové miesta
ČI. 10
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené,
odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných
návštevníkov alebo okolité hroby. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového
miesta .
2. Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok
prevádzkovateľa.
3. Nájomca je povinný platiť nájomné za užívanie hrobového miesta určené prevádzkovateľom každých 10 rokov.
Ak tak neurobí, ani po upozornení, prevádzkovateľ môže s ním zrušiť nájomnú zmluvu na toto hrobové miesto.
4. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstvá k nim vykonávajú poskytovatelia služieb na pohrebisku
na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykoná nájomca sám.
5. Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť
povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:
a) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,

b) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
c) súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,
d) súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
6. Demontáž , odstraňovanie , odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčasti musí oprávnená osoba alebo ich
vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
7. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa
a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady .
8. Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na
pohrebisku do hĺbky najmenej 50 cm..
9. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať
lavičky a vykonávať iné úpravy.
10. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu
je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.

ČI. 11
Označovanie hrobov
1 .Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v
záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené:
a/ meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené, b/ dátum narodenia, c/ dátum
úmrtia.
2.Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou tvarovanou doskou.

ČI. 12
Vstup na pohrebisko
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti po celý kalendárny rok a to následne
letné obdobie /v trvaní od 21.3. do 21.10./ a cez sviatky
od 7.00 hod. do 22.00 hoď.
- zimné obdobie /v trv aní od 22.10. do 20.3.
od 8.00 hod. do 19.00 hod.
-

2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať, alebo obmedziť a to v čase vykonávania
terénnych úprav na cintoríne, v čase vykonávania exhumácie alebo iného závažného dôvodu.
3. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
4. Vstup motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:
a/ na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo rakvy s
ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení, b/ na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu
pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
c/ na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania, d/ na dopravu nevládnych alebo zdravotne
postihnutých osôb.
5. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe
a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
6. Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový
poriadok pohrebiska.
7. Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
8. Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň kontroluje, či je v súlade s vydaným
povolením.
ČI. 13
Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, zdržať sa konania, ktorým
by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a

zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia,
objekty a zeleň.
2. Do areálu je zakázané vodiť zvieratá
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
4. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku , sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
5. Návštevníci sú povinní odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú
estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich na mieste na to určenom t.j. do kontajnera na odpad.
6. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie, smeti a ostatný odpad.
7. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste
tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti
pohrebiska.
8. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným
ohňom obmedziť alebo zakázať.
9. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich
priechodnosť.
10. Návštevníci pohrebiska sú povinní pohrebisko pred uplynutím zatváracej hodiny opustiť.
11. Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku podľa ďalších pokynov
prevádzkovateľa pohrebiska.
ČI. 14
Dĺžka tlecej doby
1. Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 15 rokov.

ČI. 15.
Režim údržby, čistoty a vykonávanie dezinfekcie priestorov pohrebiska
1.
2.
3.
4.
5.

Sanitačný deň je deň, kedy sa na pohrebisku a v prevádzkových priestoroch vykonáva čistenie a dezinfekcia
Sanitačným dňom na verejnom cintoríne je prvý pondelok v mesiaci.
Dezinfekcia sa prevádza umývaním stien v chladiacich boxoch a umývaním podláh v obradnej sieni, modlitebni ,
v kancelárskych priestoroch, hygienických a WC.
Upratovanie, zametanie , kosenie, zber odpadu na pohrebisku sa vykonáva podľa potreby .
Deratizácia priestorov sa vykonáva podľa potreby.

ČI. 16
Popis prevádzkových priestorov pohrebiska
1. Prevádzkové

priestory pohrebiska:
- pohrebisko, kolumbárium a komunikácie
- budova domu smútku, ktorá je rozdelená na tieto priestory:
a) a/ modlitebňa
b) b/ kancelária / priestor na prezlečenie/
c) c/ obradná sieň
d) d/ miestnosť s 2 ks chladiacimi boxmi
e) e/ hygienické zariadenie a WC
- sklad na náradie
ČI. 17
Zásobovanie pohrebiská vodou

Na pohrebisku je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou. Vodovod je napojený na obecný verejný vodovod.
Umiestnený je pred vstupom na cintorín. Rozvod vody je vedený k záchytným kontajnerom rozmiestneným v
jednotlivých častiach pohrebiska. Kontajnery sa pravidelne dopĺňajú vodou.

ČI. 18
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Pri pohrebisku je umiestnený 1 ks veľkokapacitného kontajneru, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje
prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:





zvyšky kvetinovej výzdoby,
napadané lístie a odstránenú trávu,
nádoby od sviečok,
poškodené ozdobné predmety

Čl. 19
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rudňany bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Rudňany
a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.
2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Rudňany a Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia t.j. 26.9.2006.

Miroslav Blišťan
starosta obce

Príloha č.1

Cenník služieb
1. POPLATKY ZA SLUŽBY V DOME SMÚTKU
Prepožičanie obradnej miestnosti

4,97 €

/ 150,- Sk

Prepožičanie katafalku

1,99 €

/

Za štít trvale inštalovaný

0,33 €

/ 10,- Sk

Za reprodukovanú hudbu
Za prepožičanie chladiaceho
zariadenia - na l deň i začatý

0,66 €

/ 20,- Sk

0,99 €

/ 30,- Sk

Skutočná spotreba elektrickej
energie za 1 KW - podľa aktuálneho sadzobníka
VSE

60,- Sk

-

2. Poplatky za hrobové miesto:
Za nové hrobové miesto:

dospelá osoba
dieťa
Za uloženie urny do kolumbária -miesto
/za tabuľu 24,23 € /730,- Sk,
za skrutky 6,63 € /200,- Sk,za hák 1 €/ 30,- Sk/
Za obnovu hrobového miesta po 10 rokoch :
dospelá osoba
dieťa
kolumbárium

4,97 €
3,31 €
8,29 €

/ 150,- Sk
/ 100,- Sk
/ 250,- Sk

31,86 €

/ 960,- Sk

8,29 €
6,63 €
8,29 €

/ 250,- Sk
/ 200,- Sk
/ 250,- Sk

1,32 €
24,89 €

/ 40,- Sk
/ 750,- Sk

2,32 €
2,65 €
0,16 €
0,06 €
6,63 €

/ 70,- Sk
/ 80,- Sk
/ 5,- Sk/deň
/ 2,- Sk/deň
/ 200,- Sk

3. Ostatné poplatky:
Odvoz smeti a za vodu –za každé hrobové miesto
Výstavba hrobky –súhlas za 1 hrob. miesto
Poplatky pri výstavbe hrobky a pomníka :
paušál za spotrebu vody
paušál za elek. energiu
za uskladnenie materiálu do 7 dní
nad 7 dní
vstup na cintorín mot. vozidlom:

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Mickiewiczova ul. č.6, 052 20 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Tel.: 053/4499958, 4425811
Číslo: 003068/2006

Fax: 053/4424958, 4425826

E-mail: szusnv.riaditel@stonline.sk
V Spišskej Novej Vsi dňa 7.9.2006

Rozhodnutie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ako vecne a miestne príslušný
orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c/ v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 5 písm. 1/ zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 126/2006 Z.z.), vo veci posúdenia
návrhu účastníka konania Obec Rudňany, IČO: 00329533, zo dňa 28.8.2006, na schválenie prevádzkového
poriadku pohrebiska pre obec Rudňany, podľa § 10 ods. 4. písm. a/, j/ zákona č. 126/2006 Z.z. a § 46 a § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) vydáva toto

rozhodnutie:
Súhlasí sa s návrhom účastníka konania Obec Rudňany a schvaľuje sa prevádzkový poriadok pohrebiska pre
obec Rudňany.

Odôvodnenie:
Podaním zo dňa 28.8.2006 predložil účastník konania Obec Rudňany na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi návrh podľa § 36 ods. 2 písm. a/ zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. na
schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska pre obec Rudňany, ktorý bol vypracovaný v súlade s
ustanoveniami zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko Rudňany
zodpovedá ustanoveniam citovaného zákona a súvisiacim požiadavkám zákona č. 126/2006 Z.z.
Na základe uvedeného sa rozhodlo o schválení prevádzkového poriadku tak ako je uvedené vo výrokovej
často tohoto rozhodnutia.
P o u č e n i e : Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej
Vsi, Mickiewiczova ul. č. 6, 052 20 Spišská Nová Ves, ktorý rozhodnutie vydal.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie dostanú:
1. Obec Rudňany, Obecný úrad 053 23 Rudňany
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
3. RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. HŽP

