OBEC VALČA
Tel.: 043/ 4 294 102
web: www.obecvalca.sk
e-mail: podatelna@obecvalca.sk

Obecný úrad vo Valči č. 375
038 35 Valča

Žiadosť o súhlas / povolenie na práce a vstup na pohrebisko

Žiadateľ: (nájomca hrobového miesta)
meno a priezvisko ......................................................................................................................................
adresa trvalého bydliska:
ulica ......................................................... súpisné číslo .......................... orientačné číslo .......................
obec .................................................................................. PSČ ................................................................
číslo telefónu .................................................................. e-mail ...............................................................

Žiadam o súhlas / povolenie na práce a vstup na pohrebisko:
- Valča - katolícky cintorín
- Valča - evanjelický cintorín

hrobové miesto:
druh: jedno hrob - dvoj hrob - viac hrob - detský hrob - jedno hrobka - viac hrobka - urnové miesto
číslo: .........................................................
sektor: ......................................................

druh a rozsah úprav: (hodiace sa podčiarknite a doplňte)
-

obruba: zhotovenie – oprava – výmena - brúsenie
pomník: umiestnenie – oprava - výmena – doplnenie údajov – oprava údajov
platňa: umiestnenie – oprava – výmena – brúsenie
urnová schránka: zhotovenie – oprava – výmena – vloženie do hrobu/hrobky
vybudovanie hrobky: hĺbka ................. m, – hĺbka ................. m
výkop hrobu: hĺbka 1,70 m - hĺbka 2,10 m
iné: ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zhotoviteľ: (uviesť názov, adresu, telefonický kontakt)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Bankové spojenie: Prima

DIČ: 2020597964

Banka číslo úctu: 244 350 3001/5600 IBAN: SK61 5600 0000 0024 4350 30001 IČO: 00317021

OBEC VALČA
Tel.: 043/ 4 294 102
web: www.obecvalca.sk
e-mail: podatelna@obecvalca.sk

Obecný úrad vo Valči č. 375
038 35 Valča

Práce sa povoľujú za nasledovných podmienok:
1./ Žiadateľ predloží prevádzkovateľovi pohrebiska situačný nákres na odsúhlasenie.
2./ Zahájenie stavebných prác je možné až po vytýčení hrobového miesta prevádzkovateľom pohrebiska.
Zhotoviteľ musí dodržať vonkajšie rozmery hrobu v zmysle prevádzkového poriadku a pokynov
prevádzkovateľa pohrebiska. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornosť vykonaných prác a dodržanie
stavebno-technických noriem a zásad BOZ pri práci.
3./ Pri realizácii stavby zhotoviteľ chráni vedľajšie hroby a chodníky pred znečistením a poškodením.
Akékoľvek znečistenie, alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov, ide na ťarchu
nájomcu hrobového miesta.
4./ Odpad vzniknutý pri práci, zhotoviteľ bezodkladne vyvezie z areálu cintorína na vlastné náklady.
5./ Nájomca hrobového miesta berie na vedomie, že nedodržanie rozmerov stavby, nad rámec povolenia,
má za následok odstránenie stavby na jeho náklady.
6./ Stavebné práce sa vykonávajú v areáloch pohrebísk iba v pracovných dňoch.
7./ Tento súhlas nadobúda platnosť dňom odovzdania do rúk žiadateľa. Žiadateľ je povinný oznámiť
tunajšiemu správcovi cintorína začiatok a koniec prác.
Kontakt: Obecný úrad Valča, 043/4294102.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som si pozorne prečítal súhlas / povolenie na práce na pohrebisku,
rozumiem jeho obsahu a budem sa ním riadiť.
Vo Valči, dňa ...................................................

Súhlas / povolenie prevádzkovateľa pohrebiska:
a) ÁNO
b) NIE (uviesť dôvod)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................
žiadateľ

Bankové spojenie: Prima

DIČ: 2020597964

....................................................
zhotoviteľ

....................................................
prevádzkovateľ pohrebiska

Banka číslo úctu: 244 350 3001/5600 IBAN: SK61 5600 0000 0024 4350 30001 IČO: 00317021

