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Ohlásenie drobnej stavby na hrobovom mieste a žiadosť o vjazd vozidla na pohrebisko 

 

Stavebník - nájomca:   

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

 

 

       Obec Turček  

        038 48  Turček 123 

 

 

 

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 ........................................., 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 

Turček 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 
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...Pomôcky... 

 
Článok 12 – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Turček 

Stavby na pohrebisku 

 

(1) Pri vybudovaní akejkoľvek stavby alebo úpravy už jestvujúcej stavby je potrebný súhlas 

prevádzkovateľa. Pri opravách hrobov je tiež povinnosť pred uskutočnením opravy dať 

prevádzkovateľovi pohrebiska oznámenie o vykonaní opravy. Po ukončení prác je stavebník 

povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. 

(2) Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu: 

a) jednohrob:     110 x 245 cm 

b) dvojhrob:       210 x 245 cm 

c) trojhrob:         310 x 245 cm 

d) detský hrob:     80 x 140 cm  (dieťa do 6 rokov) 

e) detský hrob:     90 x 200 cm  (dieťa do 14 rokov) 

- uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké, 

- predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke. 

  

Článok 13 – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Turček 

Stromy, kríky a lavičky 

 

(1) Stromy, kríky na pohrebisku je možné vysádzať len so súhlasom prevádzkovateľa a na mieste ním 

určenom. 

(2) Vysádzanie, ošetrovanie a výruby stromov a kríkov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom dbá na to, 

aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu hrobov. 

(3) O asanácii a výrube stromov a krovitých porastov rozhoduje obec Turček v zmysle platných 

predpisov. 

(4) Lavičky na cintorínoch rozmiestňuje prevádzkovateľ. 

 

Článok 14 – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Turček 

Práce na pohrebisku 

 

(1) Práce na pohrebisku (vykopanie hrobu a zasypanie hrobu) vykonávajú zmluvní partneri 

prevádzkovateľa pohrebiska alebo iné, na to určené osoby so súhlasom prevádzkovateľa. 

Pochovanie vykonáva pohrebná služba podľa objednávky obstarávateľa pohrebu alebo iné, na to 

pohrebnou službou splnomocnené osoby. 

(2) Pri zistení nedostatkov v starostlivosti o prenajaté miesto vyzve prevádzkovateľ nájomcu, aby ich 

v stanovenej lehote odstránil. Zvädnuté kvety, znehodnotené vence a ozdoby iného druhu je 

nájomca povinný odniesť do kontajnera. 

 

Článok 16 – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Turček 

Nakladanie s odpadmi 

 

(3) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník 

pohrebiska odviezť na miesto na to určené na pohrebisku. 

(4) Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku. 

(5) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviezť z pohrebiska. 

 

 

 


