Žiadosť o súhlas/povolenie prevádzkovateľa pohrebiska
k úprave hrobového miesta/povolenia vstupu na cintorín na území obce Vištuk

Žiadateľ/Nájomca ....................................................................................................
Adresa:......................................................................................................................
Kontakt (telefón, e-mail............................................................................................
Hrobové miesto (číslo): ...................................................
druh: * jednohrob – dvojhrob – trojhrob – štvorhrob – hrob dieťaťa – urnové miesto
Žiadam o vydanie súhlasu/povolenia na:
a) na vybudovanie stavby na pohrebisku alebo na úpravu už existujúcej stavby napr. hrobu,
náhrobku, rámu hrobového miesta, okolia hrobového miesta a i. (uviesť)
...................................................................................................................................................................
b) povolenie vstupu motorového vozidla na pohrebisko pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby
za účelom:
• vykonania kamenárskych prác (1 deň) ....................................................................15,00 € / deň
• vykonania kamenárskych prác (2 a viac dní) ......................................................... 25,00 € / jednorázovo
c) povolenie vstupu motorového vozidla na pohrebisko pre fyzické osoby za účelom:
• vykonania stavebných prác/opráv hrobového miesta (1 deň).................................. 8,00 € / deň
• vykonania stavebných prác/opráv hrobového miesta (2 a viac dní) ...................... 10,00 € / jednorázovo
Dátum začatia prác: ...................................... Dátum ukončenia prác: ..........................................................
Povolenie vstupu motorového vozidla na pohrebisko ŠPZ: ..........................................................................
Kamenárske práce bude vykonávať (uviesť názov subjektu, adresu/sídlo, telefonický kontakt):
........................................................................................................................................................................
Stavebné práce/ opravu hrobového miesta bude vykonávať (uviesť meno a priezvisko, adresu, telefonický
kontakt):
........................................................................................................................................................................
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v žiadosti
prevádzkovateľovi Obci Vištuk podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že
všetky mňou uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedám v plnom rozsahu za prípadné následky, ktoré
vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Vo Vištuku, dňa ..................

............................................
podpis žiadateľa/nájomcu

* hodiace sa označiť podčiarknutím/zakrúžkovaním
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Súhlas/povolenie prevádzkovateľa pohrebiska:
• áno
• nie (uviesť dôvod)........................................................................................................................

Vo Vištuku, dňa ....................

......................................
Ing. Mária Vráblová, starostka obce
(resp. zastúpená povereným zamestnancom obce)

POUČENIE:

Po ukončení kamenárskych/stavebných prác je nájomca hrobu povinný na svoje náklady okolie hrobu
vyčistiť a odstrániť prebytočný stavebný materiál a zeminu.
Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu je povinný jeho pôvodca vyviesť z areálu
pohrebiska na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním
/vhadzovaním do kontajnerov/nádob na odpad nachádzajúcich sa v areáli pohrebiska.
Stavebník ďalej zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich bezodkladne
odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a prevádzkovateľa pohrebiska.
Kamenárske/stavebné práce sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len
výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
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