Prevádzkový poriadok pohrebiska
v obci Dubová
2019
I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Dubová, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e) a f) zákona
SNR č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pri výkone
samosprávy vykonáva správu pohrebiska, teda je správcom
pohrebiska a je zároveň aj prevádzkovateľom pohrebiska podľa § 17
Zákona o pohrebníctve, ak správu či prevádzku pohrebiska zmluvne
neprenechá inému subjektu.
2. V obci Dubová je v katastrálnom území zriadené pohrebisko:
CINTORÍN DUBOVÁ, ul. Družstevná č. 31.
3. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre správcu, prevádzkovateľa,
pre všetkých návštevníkov pohrebiska, pre nájomcov hrobových miest,
pre osoby vykonávajúce stavebné a údržbárske práce na pohrebisku,
pre pohrebné služby a aj pre účastníkov pohrebných obradov.
II.
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) prenájom hrobového miesta, prenájom obradnej miestnosti
a chladiaceho zariadenia
f) správu a údržbu objektov, komunikácií a zelene na pohrebisku,
g) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
h) zverejňovanie informácií súvisiacimi s prevádzkou pohrebiska na
mieste obvyklom – na vývesnej tabuli pri vchode do pohrebiska.
2. Činnosti uvedené v ods. 1 písm. a), b), c) musia byť zabezpečené
prostredníctvom pohrebnej služby.
3. Na pohrebisku nie je povolené prenajímať voľné hrobové miesta
vopred, na rezerváciu, s výnimkou rodinných 2 – 3 hrobov, kde už
nájomca jedno miesto prenajal a uložil zosnulého.
4. V prípade veľkého počtu požiadaviek na prenájom hrobového miesta
budú prednostne uspokojované požiadavky občanov obce.

III.
IV.
Povinnosti nájomcu pri údržbe, užívaní a likvidácii hrobového miesta
1. Nájomca je povinný upraviť na vlastné náklady hrobové miesto a
označiť ho spôsobom na pohrebisku obvyklým tak, aby nebol narušený
estetický vzhľad pohrebiska.
2. Nájomca je povinný udržiavať vzhľad hrobu tak, aby nepôsobil rušivo
vo vzťahu k prostrediu pohrebiska, alebo okolitým hrobom. Rovnako
má povinnosť venovať túto starostlivosť bezprostrednému okoliu
prenajatého hrobového miesta.
3. Nájomca je povinný na náhrobnom kameni uviesť najmä tieto údaje
o zosnulom: Meno a priezvisko, u zosnulej ženy aj rodné priezvisko,
dátum narodenia, dátum úmrtia
4. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od
rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali
iných návštevníkov, alebo okolité hrobové miesta. Znehodnotené
kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré
narúšajú estetický vzhľad pohrebiska je potrebné z hrobového miesta
odstraňovať a ukladať na miestach k tomu určených
5. Nájomca je oprávnený zriadiť, alebo zrekonštruovať stavbu na
hrobovom mieste na vlastné náklady len s predchádzajúcim písomným
súhlasom správcu. Pri stavebných úpravách a výkopových prácach je
nájomca povinný si písomne vyžiadať u správcu povolenie na práce,
s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Osoby, ktoré na
pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné riadiť sa
pokynmi správcu a týmto prevádzkovým poriadkom.
6. Pri vyhotovovaní stavby, alebo pri jej úprave, musí nájomca dodržiavať
pokyny správcu, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery a priestorovú
orientáciu hrobového miesta.
7. Nájomca je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
8. Nájomca je povinný po skončení nájmu hrobového miesta odstrániť na
vlastné náklady vybudovanú stavbu a príslušenstvo hrobového miesta.
9. Plošná výmera hrobu obsahuje aj plochu na vybudovanie obrubníka
a pomníka. Na každé prenajaté miesto vytýči správca hranice.
Porušovanie hraníc sa posudzuje ako priestupok.
10. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky je zakázané.
11. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím písomnej nájomnej
zmluvy.
12. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby.
13. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená pred vykonaním rozlúčkových
obradov a uložením pozostatkov.
14. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva
za stanovené nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských

ostatkov, alebo ľudských pozostatkov. Výpoveď nájomnej zmluvy sa
riadi podľa § 22 Zákona o pohrebníctve.
15. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy
majú osoby blízke, ak je blízkych osôb viac, ten, ktorý sa prihlási ako
prvý.
16. Likvidáciu príslušenstva hrobového miesta je povinný zabezpečiť na
svoje vlastné náklady nájomca. V prípade, že nemá záujem o jednotlivé
zachovalé súčasti likvidovanej stavby, môže ich so súhlasom správcu
uložiť na miesto k tomu určené a písomne sa vzdá majetkového
nároku. Nepoužiteľné a poškodené súčasti stavby sú stavebným
odpadom, ktorý musí v súlade s predpismi o odpadoch odviesť
z pohrebiska.
17. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu a po dodržaní
ustanovení Zákona o pohrebníctve nájomca neodstráni stavbu
z hrobového miesta, odstráni stavbu na hrobovom mieste
prevádzkovateľ na náklady nájomcu.
18. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu a nájomca nie je známy,
po dodržaní ustanovení Zákona o pohrebníctve stavbu na hrobovom
mieste zlikviduje prevádzkovateľ a s príslušenstvom naloží podľa § 22
ods. 7. až 9 citovaného zákona
VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
a spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú
povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok a pokyny správcu. Sú
povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta.
2. Na pohrebisku nie je dovolené najmä robiť hluk, požívať alkoholické
nápoje a iné návykové látky, vstupovať už pod ich vplyvom na
pohrebisko, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na to určených,
vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá.
3. V celom objekte pohrebiska sa zakazuje jazda na bicykli a na iných
podobných prostriedkoch (napr. kolieskové korčule, kolobežka,
skateboard a pod.).
4. Správca je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré obťažujú
svojim správaním návštevníkov pohrebiska a tieto sú povinné priestor
opustiť.
5. Správca môže prístup na pohrebisko, alebo do jeho časti dočasne
zakázať, napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií a za
snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov
pohrebiska a návštevníci sú povinný tento zákaz rešpektovať.
6. Motorové a iné vozidlá majú vjazd do pohrebiska zakázaný. Výnimku
v prípade realizácie stavby na hrobovom mieste a pre pohrebnú službu
udeľuje prevádzkovateľ.
7. Správca umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho
sprístupnenia verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.

8. Na pohrebisku a jeho jednotlivých častiach nie je možné umiestňovať
veľké predmety. Na polievanie možno používať nádoby (krhle)
poskytnuté obcou.
9. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta
okolo hrobových miest je zakázané.
10. Sviečky a kahance na pohrebisku možno rozsvecovať iba tak, aby
nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník je povinný
dodržiavať bezpečnostné predpisy o ochrane pred požiarmi.
11. Zakazuje sa obmedzovať priechodnosť chodníkov a uličiek medzi
hrobmi na pohrebisku. Taktiež nie je možné na pohrebisku
umiestňovať lavičky, alebo odkladacie a úschovné objekty v okolí
hrobov.
12. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými
alebo fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na
akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na
verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska.
13. Návštevníci pohrebiska sú povinný nakladať s odpadmi v súlade
s článkom X. tohto prevádzkového poriadku.
14. Podmienkou zabezpečenia obradu je:
a) prenájom obradnej miestnosti u správcu pohrebiska na
obecnom úrade, v prípade uloženia pozostatkov na cintoríne
Dubová musí predchádzať aj uzatvorenie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto
b) odsúhlasenie času obradu správcom a vykonávateľom obradu.
15. Užívanie domu smútku :
a) Prevádzku Domu smútku a nádeje zabezpečuje správca.
b) Obradná miestnosť slúži výhradne na smútočné obrady a rozlúčky
so zosnulými.
c) Truhly so zosnulými sa ukladajú do chladiacich boxov, ukladanie
mimo chladiacich boxov je zakázané mimo čas rozlúčkových
obradov.
VII.
Čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je prístupné verejnosti :

v letnom období (1.apríl – 30.september) : 6.00 - 21.00 hod.,

v zimnom období (1.október – 30.marec) : 7.00 - 18.00 hod.,

v období od 28. októbra do 08. novembra a v období Vianočných
sviatkov (24.-26. december)
: 7.00 - 24.00 hod.
2. Mimo prevádzkovej doby je vstup na pohrebisko bez povolenia správcu
zakázaný.
3. Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas stanovenej otváracej
doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný do stanovenej
zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.

VIII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské pozostatky a ukladajú
spopolnené ľudské pozostatky. Ľudské pozostatky sa pochovávajú
spravidla po jednom do každého hrobu.
2. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie
ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy
pochovaných ľudských pozostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad
rakvou bude najmenej 1 meter.
3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a
s ľudskými ostatkami, ak je v nej voľné miesto. Rakva uložená do
hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
4. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby
v stanovenej tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť
použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných materiálov. Pri
pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové, alebo z iného
tvrdého dreva so zinkovou vložkou, s nepriepustným dnom, alebo
kovové rakvy taktiež s nepriepustným dnom.
5. Všetky rakvy musia byť pevne uzavreté a označené štítkom s menom
zomretého, dátumom narodenia a dátumom pohrebu.
6. 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;
ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s telesnými pozostatkami
do toho istého miesta, musí byť hĺbka hrobu 2,20 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
e) najvyššia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom
7. V prípade, že z dôvodu zvýšeného miestneho výskytu spodnej vody nie
je možné pochovať ľudské pozostatky podľa týchto požiadaviek, ten kto
zabezpečuje pohreb je povinný na základe upozornenia pohrebnej
služby, správcu, alebo prevádzkovateľa pohrebiska zabezpečiť po
rozlúčkových obradoch odvoz ľudských pozostatkov na kremáciu.
8. Rozmery hrobového miesta :

jednohrob dospelých
1 x 2,2 m,

dvojhrob dospelých
2 x 2,2 m,

hrob dieťaťa do 6 rokov
0,80 x 1, m,

urna
1 x 1 m.
9. Plán miest na pochovávanie je prílohou tohto prevádzkového poriadku

IX.
Dĺžka tlecej doby
1. Dĺžka tlecej doby je na pohrebisku v Dubovej 10 rokov.
X.
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Odpad vzniknutý pri výstavbe, zrušení a údržbe hrobového miesta je
nájomca hrobového miesta, osoba či firma budujúca stavbu na
hrobovom mieste a návštevník pohrebiska povinný roztriediť a odniesť
do kontajnerov a nádob na to určených podľa druhu odpadu.
2. Je zakázané prinášať na pohrebisko akýkoľvek odpad
3. Nepoužitý stavebný materiál pri stavbe na hrobovom mieste a
vykopanú zeminu je zakázané umiestňovať ako odpad na pohrebisku
4. Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu :
a) biologicky rozložiteľný odpad: suché kvety vo vázach i voľne
položené, suché kvety v kvetináčoch, papierové obaly z kytíc,
pokosená tráva, lístie, odlomené suché konáre a podobne,
b) stavebný odpad : kamene, betón, zvyšky pomníkov a zvyšky
ostatného príslušenstva hrobu, kvetináče hlinené a keramické
c) komunálny odpad: obaly a tašky plastové, kvetináče plastové,
kahance sklenené, kahance plastové, kovový odpad a podobne.
5. Správca je oprávnený odstraňovať z hrobových miest netrvanlivé
ozdoby, ako sú zvädnuté kytice, vence, vypálené kahance alebo iné
ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a nakladať s nimi
ako s odpadom.
6. Na pohrebisku je zakázané spaľovanie trávy a odpadu.
7. Prevádzkovateľ, nájomca aj návštevník je povinný nakladať s odpadmi,
ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska
nasledovným spôsobom :
a) biologicky rozložiteľný odpad vynášať do kompostovej jamy, na
tento účel vytvorenej v nepoužívanej časti pohrebiska –
kombinované materiály (napr. vence z čečiny s drôtmi a plastovými
kvetinami) treba buď rozobrať, alebo uložiť ako ostatný komunálny
odpad
b) stavebný odpad
, ktorý vznikne pri výstavbe a rekonštrukcii
pomníka je povinný zlikvidovať realizátor
c) plasty, sklo a kovy ukladať do kontajnerov na to určených –
prevádzkovateľ zabezpečí vývoz podľa vývozného kalendára
dohodnutého so zmluvným partnerom na recykláciu
d) ostatný komunálny odpad odkladať na pohrebisku do zberných
veľkoobjemových kontajnerov
– prevádzkovateľ podľa potreby
zabezpečí vývoz na určenú skládku, s ktorou má uzatvorenú
zmluvu o uložení odpadu
XI.

Upratovanie a dezinfekcia priestorov domu smútku
1. Upratovanie a dezinfekciu domu smútku vykonáva prevádzkovateľ
pohrebiska vždy po pochovaní zomrelého, ak v nájomnej zmluve nie je
dohodnuté inak.
2. Pohrebná služba vykonáva dezinfekciu chladiaceho zariadenia vždy po
použití.
XII.
Cenník služieb
1. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na pochovanie zomrelého
občana obce je stanovená nasledovne :
a)
jednohrob
- na 10 rokov
16,50- €
b)
dvojhrob
- na 10 rokov
33,10- €
c)
urnové miesto
- na 10 rokov
16,50- €
2. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na pochovanie zomrelého
občana inej obce je stanovená nasledovne :
a) jednohrob
- na prvých 10 rokov
165,- €
b) dvojhrob
- na prvých 10 rokov
331,- €
c) urnové miesto
- na prvých 10 rokov
165,- €
Za každých ďalších 10 rokov podľa bodu 1. tohto článku.
3. Cenu nájomného za užívacie právo k hrobu je nájomca povinný
zaplatiť pri podpise zmluvy podľa pokynov správcu pohrebiska.
4. Správca účtuje za prenájom obradnej miestnosti v Dome smútku
cenu, ktorá je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v platnom znení a predstavuje čiastku 10,- €, za prípravu a upratanie
obradnej miestnosti správca účtuje sumu 70 €.
5. Cena za prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do
zákonnej lehoty pochovania je stanovená Cenovým výmerom (aktuálne
č. 2/2008 vydaným dňa 28.5.2008 Bratislavským samosprávnym
krajom – 5,58 s DPH) nakoľko ide o cenu regulovanú.
6. O cenách služieb je správca povinný informovať na mieste obvyklom
na pohrebisku
XIII.
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto PPP právnickou osobou, alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom a obec
postupuje v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení.
2. Porušenie ustanovení tohto PPP je pre fyzické osoby priestupkom
podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a obec postupuje

v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení –
výška pokuty do 663 €.
XIV.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Vo veciach, ktoré tento prevádzkový poriadok neupravuje, platia
ustanovenia zákona o pohrebníctve.
2. Dohľad
nad
dodržiavaním
a
kontrolu
dodržiavania
tohto
prevádzkového poriadku vykonávajú: správca - Obec Dubová cez
poverených zamestnancov a tiež Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave.

V Dubovej dňa

Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

Prílohy:
1. Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta
2. Plán miest na pochovávanie
3. Ohlásenie drobnej stavby hrobovom mieste a žiadosť o vjazd vozidla na
pohrebisko
4. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (úpravy) na hrobovom mieste
a povolenie vjazdu vozidla na pohrebisko
5. Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Príloha č. 1 PPP - Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta
Zmluva číslo ...... o prenájme miesta na pohrebisku Dubová – Dubová
uzavretá podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a v zmysle § 21, zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „ zákon o pohrebníctve“)
medzi
Prenajímateľ: Obec Dubová
Sídlo: Hlavná 39. 900 90 Dubová
V zastúpení:
IČO: 00304735
DIČ: 2020662083
Bankové spojenie: 6620-112/0200
a
Nájomca:
Bydlisko:
Článok I.
Predmet nájmu
1. Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové ......... za dohodnutú odplatu a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.
Článok II.
Služby spojené s nájmom hrobového miesta
1. S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré budú počas trvania
nájomného vzťahu poskytovať prenajímateľ nájomcovi:
- odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb
- výsadba a údržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
- úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
- zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom
Článok III.
Povinnosti nájomcu
1. Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a jej blízkeho okolia.
2. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.
3. Nájomca je povinný triediť odpad podľa prevádzkového poriadku.
4. Nájomca je povinný nahlásiť každú zmenu ktorú chce na hrobovom mieste vykonať.
5. Nájomca je povinný strpieť manipuláciu so zeminou na svojom hrobovom mieste pri
ukladaní pozostatkov na susedných hrobových miestach.
Článok IV.
Doba nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na dobu neurčitú.
2. Prenajímateľ po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdáva nájomcovi.
Článok V.
Nájomné
1. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia
cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy.
2. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné do dňa ......7
a nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa : 6620112/0200 prípadne v hotovosti priamo prenajímateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného, ktorá je: ...... za 1 rok užívania. Spolu za
celé obdobie ........ Týmto nájomným je hrobové miesto uhradené od ..... do ........ (bez
posledného dňa).
Článok VI.

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V neupravených otázkach platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zmluva je vyhotovená v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení zmluvy.
2. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli
mu a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že v súlade s čl. 13. a 14. Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bol informovaný
o spracovaní svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.
Dubová (cintorín: Dubová), dňa .......
Prenajímateľ: ..............................................
Nájomca:......................................................................

Príloha č. 3 PPP - Ohlásenie drobnej stavby hrobovom mieste a žiadosť o vjazd vozidla na
pohrebisko

Stavebník - nájomca:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obecný úrad Dubová
Hlavná 39
900 90 Dubová

Vec: Ohlásenie stavby (-úpravy - likvidácie) na hrobovom mieste
Miesto stavby : CINTORÍN Dubová, číslo hrobového miesta :
Druh ohlasovanej stavby : jednohrob, dvojhrob, trojhrob, urnové miesto, *
:

nová stavba – úprava existujúceho – likvidácia*

Jednoduchý technický popis :
- výška :
šírka :
-

dĺžka:

vrátane obrubníka a pomníka

Spôsob realizácie: svojpomocne – dodávateľsky – čiastočne svojpomocne*
(v prípade realizácie firmou – názov a adresa)
Nájomná zmluva o prenechaní hrobového miesto číslo :
uzatvorená dňa:
Zároveň žiadam o povolenie na vjazd motorového vozidla ŠPZ ....................... na Cintorín
Dubová za účelom dovozu a odvozu materiálu v dňoch.......................................................
Som si vedomý, že stavbu (úpravu) a likvidáciu je možné vykonať až po doručení písomného
oznámenia k tomuto ohláseniu od správcu pohrebiska (obce) a stavbu (úpravu) môžem
urobiť len v rozsahu dovolenom Prevádzkovým poriadkom pohrebiska a regulatívmi obce.
Dňa :

* nehodiace sa preškrtnúť

.............................................
podpis stavebníka - nájomcu

Príloha č. 4 PPP - Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (úpravy) na hrobovom mieste
a povolenie vjazdu vozidla na pohrebisko

Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

Naša značka

Vaša značka

Vybavuje

V Dubovej

.

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavby (úpravy) na hrobovom mieste
Obecný úrad v Dubovej prijal dňa ............... Vaše ohlásenie stavby – úpravy – likvidácie
stavby * na hrobovom mieste v pohrebisku CINTORÍN Dubová.
Druh stavby : jednohrob, dvojhrob, trojhrob, urnové miesto, *
nová stavba – úprava existujúceho – likvidácia*
Proti vykonaniu stavby – úpravy – likvidácie v rozsahu uvedenom v ohlásení Prevádzkového
poriadku pohrebiska v obci Dubová
nie sú námietky za dodržania podmienok
-

-

že stavbu – úpravu – likvidáciu môžete vykonávať iba vtedy, ak si zabezpečíte primerané
technické vybavenie a odborný dozor nad vykonávaním činností
že je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku
že dodržíte rozmery a odstupy stavby podľa Prevádzkového poriadku pohrebiska ( napr.
maximálne rozmery 100x 220 – 200x220 – 100x100) vrátane obrubníkov a náhrobného
kameňa, výška maximálne 2,5 m, odstup minimálne 30 cm od susedných stavieb,
zachovanie „záhlavovej“ línie susedných pomníkov)
že budete nakladať s odpadmi a stavebným materiálom podľa Prevádzkového poriadku
pohrebiska
Zostávam s pozdravom

..............................................
starosta obce
* nehodiace sa preškrtnúť

Príloha č. 5 PPP - Vzor výpovede zmluvy o prenájme hrobového miesta
Výpoveď nájomnej zmluvy
o prenechaní hrobového miesta uzatvorenej v zmysle 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 a v zmysle § 663 a nasledujúce Občianskeho zákonníka
a Všeobecne záväzného nariadenia - Prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Dubová
uzatvorenej dňa ..................medzi
Prevádzkovateľom pohrebiska – prenajímateľom
Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90
zastúpeným starostom obce:
IČO: 304 735
a
Nájomcom
meno a priezvisko:
adresa
rodné číslo:
OP:
na dobu neurčitú.
Údaje o zosnulom, ktorý bol naposledy pochovaný na hrobovom mieste :
meno a priezvisko:
dátum narodenia :
dátum úmrtia :
Údaje o zaplatenej cene za prenájom hrobového miesta
zaplatil :
termín, do kedy bol zaplatený prenájom : do 31.12. ........
V súlade s platným VZN – Prevádzkovým poriadkom pohrebiska a zákonom č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov vypovedám nájomnú zmluvu na vyššie uvedené
hrobové miesto ku dňu 31.12. ..............
Vzdávam – nevzdávam* sa nároku na vrátenie alikvotnej čiastky zaplatenej ceny prenájmu
v prospech obce Dubová.
Vzdávam sa majetkového nároku na použiteľné časti príslušenstva hrobu o ktoré správca
pohrebiska prejavil záujem:
........................................................................................................................................
Zároveň sa zaväzujem stavbu na hrobovom mieste odstrániť na vlastné náklady a hrobové
miesto upraviť do termínu .......................... svojpomocne – dodávateľsky*, k čomu zároveň
zasielam „Ohlásenie drobnej stavby (– úpravy – likvidácie) na hrobovom mieste“ .

........................................................
nájomca

* nehodiace sa preškrtnúť

