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Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica na základe ust. § 18 ods. 2 zákona č.131/2010 

Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

obecnom zriadení“) prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019,  k t o r ý m   

v y d á v a  
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

 
PRE POHREBISKO 

OBCE NITRIANSKA BLATNICA 

 
§ 1  

Úvodné ustanovenie 

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-

technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých spôsobom, aby 

pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, 

ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.  

 

§ 2  

Rozsah platnosti 

(1) Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku - cintorína   

      nachádzajúceho sa na pozemkoch parc. č. CKN 285/1 a 792/1 v katastrálnom území obce  

      Nitrianska Blatnica.  

(2) Tento prevádzkový poriadok upravuje: 

      a) rozsah služieb poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku,  

      b) povinnosti správcu, prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku a pohrebnej služby, 

      c) povinnosti nájomcu hrobového miesta,  

      d) povinnosti návštevníkov pohrebiska,  

      e) spôsob, pravidlá užívania a likvidácia hrobového miesta,  

      f) prístupnosť pohrebiska verejnosti,  

      g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,  

      h) dĺžku tlecej doby,  

      i) spôsob nakladania s odpadmi.  

 

§ 3  

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti 
(1) Pohrebisko je verejnosti prístupné každý deň bez obmedzenia, nie je uzamknuté. 

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti   

      na pohrebisko.  

(3) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb z   

      dôvodu bezpečnosti.  

 

§ 4  

Prevádzka pohrebiska 

Prevádzkovateľom pohrebiska v Nitrianskej Blatnici je obec Nitrianska Blatnica, 

IČO:00310824, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených 

zamestnancov obce. 
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§ 5  

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných v 

dome smútku 

(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:  

      a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,  

      b) vykonávanie exhumácie,  

      c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,  

      d) správu pohrebiska,  

      e) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,  

      f) správu márnice a domu smútku.  

(2) Činnosti uvedené v ods. 1 písm. a) a b) musia byť zabezpečené prostredníctvom pohrebnej         

      služby.  

(3) Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečuje správu domu smútku a funkčnosť chladiacich  

      zariadení.  

(4) Dom smútku slúži na:  

      a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v miestnosti vybavenej chladiacim zariadením,  

      b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.  

(5) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.  

(6) Dom smútku sa otvára podľa dohody so smútiacou rodinou alebo podľa dohody s    

      obstarávateľom pohrebu.  

 

§ 6  

Povinnosti návštevníkov pohrebiska 

(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na     

      pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj  

      zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.  

      Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených  

      miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.  

(2) Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.  

(3) V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám  

      pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.  

(4) V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a  

      kolieskových korčuliach.  

(5) Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými  

      prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom  

      prevádzkovateľa pohrebiska a len po určených komunikáciách. (6) Svietidlá (sviečky,  

      lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené  

      proti vzniku požiaru.  

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie  

      svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.  

(8) Kytice bez nádob na vodu, sviečky a vence možno umiestňovať len na plochy, ktoré sú na  

      tento účel vyhradené. Prevádzkovateľ je oprávnený zvädnuté alebo inak znehodnotené  

      kvetinové dary a iné predmety odstrániť.  

(9) Na polievanie možno použiť nádoby poskytnuté obcou, v prípade donesených nádob na  

      polievanie, tieto neskladovať pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody.  

 

§ 7  

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov 

(1) Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do  

      hrobu alebo hrobky.  
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(2) 1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme na pohrebisku. 

      2. Miesto, kde majú byť uložené ľudské pozostatky určí prevádzkovateľ po dohode s  

          obstarávateľom pohrebu alebo s pozostalými.  

      3. 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, prehĺbený hrob musí mať hĺbku minimálne  

          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.  

      Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia tieto zásady:  

      a) šírka a dĺžka hrobového miesta nesmie presiahnuť nasledovné rozmery:  

      aa) jednohrob, vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú   

      šírka maximálne 1,30 m x dĺžka maximálne 2,60 m,  

      ab) dvojhrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto: vonkajšie obrysové rozmery vrátane  

      akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú šírka maximálne 2,2 m x dĺžka maximálne 2,60 m s   

      tým, že so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ak to miestne podmienky dovoľujú  

      môžu byť až šírka 2,5 m x dĺžka 2,60 m,  

      ac) trojhrob, ktorý vzniká ako nové hrobové miesto: vonkajšie obrysové rozmery vrátane  

      akéhokoľvek príslušenstva hrobu sú šírka maximálne 3,10 m x dĺžka maximálne 2,60 m s  

      tým, že so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ak to miestne podmienky dovoľujú   

      môžu byť až šírka 3,6 m x dĺžka 2,60 m,  

      ad) jednokrypta (jednohrobka): maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane   

      akéhokoľvek príslušenstva hrobky sú šírka 1,3 m x dĺžka 2,6 m a minimálne vnútorné  

      rozmery hrobky sú šírka 1,0 m x dĺžka 2 m,  

      ae) dvojkrypta (dvojhrobka vedľa seba): maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane   

      akéhokoľvek príslušenstva hrobky sú šírka 2,45 m x dĺžka 2,60 m a minimálne vnútorné  

      rozmery hrobky sú šírka 2,2 m x dĺžka 2,4 m. Rakva uložená do hrobky musí byť  

      zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila  

      ľudské ostatky pred hlodavcami.  

      4. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:  

      a/ orgánov činných v trestnom konaní,  

      b/ obstarávateľa pohrebu,  

      c/ blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola   

          obec a to na základe povolenia na exhumáciu vydaného prevádzkovateľom pohrebiska    

      5. Žiadosť podľa odseku 4 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,  

      d/ identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie  

      6. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.  

      7. Výkopové práce súvisiace s exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ pohrebnej služby,   

          ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.  

      8. Povolenie na exhumáciu vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.  
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§ 8  

Plán hrobových miest 

Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto podľa schváleného plánu hrobových 

miest, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.  

 

§ 9  

Užívanie hrobového miesta 

(1) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu alebo hrobky.  

(2) Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. 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, ak zákon  

      neustanoví inak.  

(3) Poplatok za nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi pri  

      uložení ľudských pozostatkov do hrobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu ukladané   

      ľudské pozostatky je povinný nájomca uhradiť na dobu 10 rokov.  

(4) Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto  

      osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na  

      uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia  

      nájomcu hrobového miesta.  

(5) Výška 10 ročného nájomného za pohrebné miesto :  

      - jednohrob dospelý a dieťa od 10 rokov vrátane je 20 ,- eur,  

      - dvojhrob dospelý a deti od 10 rokov vrátane je 30 ,- eur,  

      - trojhrob dospelý a deti od 10 rokov vrátane je 35 ,- eur,  

      - jednohrob dieťa do 10 rokov je 10 ,- eur,  

      Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje za uloženie ľudských   

      pozostatkov v chladiacom zariadení pre občana 10,- eur/deň.  

(6) Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:  

      - písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.  

 

§ 10  

Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

(1) Nájomca hrobového miesta je povinný:  

      a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,  

      b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  

      c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,  

      d) udržiavať poriadok na pohrebisku,  

      e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta,  

      f) udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných   

          hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov,  

      g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť  

          ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska a symboly, ktoré by boli v rozpore s  

          dobrými mravmi.  

(2) K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už  

      existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas  

      prevádzkovateľa pohrebiska a písomné oznámenie drobnej stavby /príloha č.3/ 

(3) Pri zhotovení stavby podľa odseku 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi  

      predpismi ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ  

      ide o tvar, rozmery, alebo druh použitého materiálu. Pritom:  

      a) nesmie vykonávať akýkoľvek druh činností, ktoré by mali za následok poškodenie  
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          alebo znečistenie iných hrobových miest, pomníkov a nehnuteľností nachádzajúcich sa  

          v areáli pohrebiska,  

      b) musí zachovávať dôstojnosť pohrebiska a správať sa primerane k piete miesta,  

      c) prispôsobí termín vstupu, vrátane vykonávaných činností súvisiacim s pohrebom  

          podmienkam prevádzkovateľa tak, aby nebol narušený chod a priebeh pochovávania a  

          činnosti, ktoré vykonáva prevádzkovateľ.  

(4) Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť  

      a odstrániť stavebný materiál.  

(5) Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.  

(6) Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim  

      písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.  

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za  

      potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa  

      zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.  

(8) Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa  

      pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.  

 

§ 11  

Nakladanie s odpadmi na pohrebisku 

(1) Odpad, ktorý vzniká prevádzkovaním pohrebísk je podľa prevádzkového poriadku    

      komunálnym odpadom, BIO odpadom, skleneným odpadom a plastovým odpadom.   

      Podrobnosti o nakladaní s odpadom upravuje VZN č. 1/2018 o odpadoch.  

(2) Zber komunálnych odpadov na pohrebiskách je zabezpečený umiestnením nasledovných  

      nádob na zber odpadu:  

      a) veľkokapacitný kontajner, určené na iný biologicky nerozložiteľný odpad,  

      b) kontajner, určené osobitne na biologicky rozložiteľný odpad,  

      c) kontajner na triedený zber skla a plastov. Nájomcovia hrobových miest, ako aj   

          návštevníci pohrebiska sú povinní triediť a ukladať odpad na miesta určené     

          prevádzkovateľom pohrebiska do kontajnerov, 

- ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál, 

zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť. 

Na pohrebisku sa zakazuje ukladať komunálny odpad a BRO zo záhrad.  

 

§ 12  

Tlecia doba 

Tlecia doba pre pohrebisko v Nitrianskej Blatnici je 10 rokov.  

 

§ 13  

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. 

(1) Evidencia hrobových miest je vedená v písomnej i elektronickej forme. Údaje o   

      hrobových miestach sú zverejnené na portáli  www.virtualnycintorin.sk 

      Evidencia musí obsahovať:  

      - meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom   

        mieste,  

      - dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového  

         miesta a hĺbky pochovania,  

      - záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu   

        alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,  

      - meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov   

        obce, ak je nájomcom obec,  
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      - dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a  

        údaje o zmene nájomcu,  

      - údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,  

      - skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka  

        alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,  

      - údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského  

        plodu.  

 

§ 14  

Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko 

(1) Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah prác, ktoré má  

      pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.  

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby  

      vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom   

      pohrebu.  

(3) Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko za  

      účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich  

      podmienok:  obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom  

      obradov, ktorý vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení  

      prevádzkovateľov pohrebných služieb,  prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní  

      oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 24 hodín pred  

      zamýšľaným obradom, resp. zamýšľaným vstupom na pohrebisko.  

(4) V prípade realizácie pochovania ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov sú  

      prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci povinní: - zachovávať dôstojnosť  

      pohrebiska a správať sa primerane k piete miesta, - neukladať (neskládkovať) odpad zo  

      stavebných a kamenárskych prác a výkopovú zeminu v areáli pohrebiska, ani do  

      veľkoobjemového kontajnera.  

 

§ 15  

Ochranné pásmo pohrebiska 

 

Ochranné pásmo pohrebiska je 15 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa 

nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s 

pohrebníctvom. 

 

§ 16  

Zrušenie pohrebiska 

(1) Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských  

      ostatkov uložených na pohrebisku.  

(2) Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť, len ak by  

      ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí, kvality  

      podzemnej vody, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného  

      orgánu štátnej správy.  

(3) Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.  

     131/2010 Z. z. o pohrebníctve.   

 

§ 17  

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici  

      na 5. PZ OZ dňa 21.11.2019 uznesením č. 30/2019  
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(2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianska Blatnica č. 3/2006 a VZN č.   

      4/2009 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2006 

(3) Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo    

      v Nitrianskej Blatnici.  

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici dňa 22.11.2019                         _____________________ 
 

                                                                                       Mgr. Michal Toman 

                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 
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ZRIEKNUTIE SA HROBOVÉHO MIESTA  
 

 

ÚDAJE O NÁJOMCOVI HROBOVÉHO MIESTA: 

 

Titul: .............. Meno: ....................................... Priezvisko: ....................................................... 

 

Adresa: ......................................................................................................................................... 

 

Telefón, alebo iný kontakt: ..........................................................................................................  
 

 

ÚDAJE O HROBOVOM MIESTE: 

 

 

Číslo hrobového miesta: .......................... 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem zrieknutie sa uvedeného hrobového miesta a poskytujem ho 

obci pre ďalšie použitie. 

 

 

 

 

 

V Nitrianskej Blatnici, dňa .................................   

 

 

 

Podpis: ......................................  

 

 

 

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

pohrebisko 

 

Stavebník - nájomca:   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

       Obecný úrad Nitrianska Blatnica 

       č. 6 

       956 05 Nitrianska Blatnica 

 

 

 

Vec: Ohlásenie drobnej stavby (-úpravy - likvidácie) na hrobovom mieste  

podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov 

 

Miesto stavby : CINTORÍN Nitrianska Blatnica, 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 

Nitrianska Blatnica za účelom dovozu a odvozu materiálu v dňoch.......................................... 

 

Som si vedomý, že drobnú stavbu (úpravu) a likvidáciu je možné vykonať až po doručení 

písomného oznámenia k tomuto ohláseniu od stavebného úradu (obce) a stavbu (úpravu) 

môžem urobiť len v rozsahu dovolenom Prevádzkovým poriadkom pohrebiska a regulatívmi 

obce. 

 

 

Dňa :         ............................................. 

        podpis stavebníka - nájomcu 

* nehodiace sa preškrtnúť 

 


