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Príloha č. 3 
Povolenie na vykopanie hrobu a vjazd na pohrebisko pre pohrebnú službu 
 
 
Meno a priezvisko obstarávateľa pohrebu.............................................................................. 
Adresa: ........................................................................................................................................ 
E - mail: ...............................................................  telefón:...................................................... 
 
Vykopanie hrobu     Nájomná zmluva č.: ................................... 
cintorín:.................................................................... Hĺbka hrobu: ............................................ 
hrobové miesto č. .................................................... Pochovaný: ................................................ 
Pohrebná služba: ..................................................... EČV : .................................................. 
Sídlo: ........................................................................ Tel. číslo: .................................................. 
E - mail: ............................................................. 
 
Podmienky výkopu hrobu : 
1) Pred vstupom na pohrebisko sa pohrebné služby ohlásia u prevádzkovateľa pohrebiska, 

zastúpeného správcom. 
2) Pohrebné služby pri kopaní hrobov, zasypávaní hrobov a vykonávaní exhumácií 

zabezpečia technické vybavenie a odborný dozor. 
3) Zahájenie prác je možné po vytýčení hrobového miesta prevádzkovateľom pohrebiska. 
4) Pri kopaní sa okolie hrobu a okolité hroby chránia pre znečistením ochrannými fóliami. 

Prebytočná zemina z výkopov hrobov bude vyvezená z pohrebiska pohrebnou službou. 
5) Na zahájenie a ukončenie prác pohrebná služba prizve pracovníka správy cintorínov za 

účelom vykonania kontroly a zabezpečenie fotodokumentácie. 
6) Tento súhlas je podmienený uhradením poplatku v zmysle § 12 VZN o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk. 
7) Rozmery hrobu musia byť v súlade s ustan. § 19 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov. 
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som si pozorne prečítal povolenie, rozumiem jeho obsahu 
a budem sa ním riadiť. 
 

V Šali, ................... 
 
 
 
 

.............................................................          ......................................................... 
       obstarávateľ pohrebu       prevádzkovateľ pohrebiska 
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Príloha č. 4 
Povolenie na vjazd na pohrebisko motorovým vozidlom pre kamenárov a povolenie pre 

vykonanie kamenárskych a stavebných prác na pohrebisku 
 
 
Meno a priezvisko nájomcu hrobového miesta............................................................................ 
Adresa: ......................................................................................................................................... 
E - mail: ...........................................................  Telefón: ............................................................ 
cintorín:......................................................       Nájomná zmluva č........................................... 
hrobové miesto č. ......................................        Pochovaný:..................................................... 
 
Splnomocňuje na stavebné práce : 
  
Spoločnosť/FO.............................................................................................................................. 
Sídlo: ................................................................................... Tel. číslo: ....................................... 
e mail: ............................................................. 
 
Podmienky pre vykonávanie kamenárskych a stavebných prác: 
1. Pred vstupom na pohrebisko ohlásiť sa u prevádzkovateľa pohrebiska, zastúpeného 

pracovníkom správy cintorínov .  
2. Uhradenie poplatkov podľa ust. § 12 VZN č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk 

mesta Šaľa. 
3. Uhradenie kaucie 25,- EUR podľa ust. §11 ods. (11) VZN č. 5/2020 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Šaľa. 
4. Dodržanie podmienok uvedených v ust. § 11 ods. (7) až (10) a (12) až (18) VZN č. 5/2020 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa. 
5. Pri vykonávaní prác postupovať s odbornou starostlivosťou a chrániť okolité hrobové 

miesta pred poškodením a znečistením. 
6. S motorovým vozidlom sa možno po pohrebisku pohybovať len po vyhradených 

komunikáciách, prejazd po chodníkoch a zeleni je zakázaný. 
7. Po ukončení prác prizvať pracovníka správy cintorínov za účelom vykonania kontroly.   
 
Kaucia 25,-EUR podľa § 11 ods. (11) VZN č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 
Šaľa zaplatená dňa ..............................................   
 
podpis správcu pohrebísk ............................................ 
 
Práca skončená dňa ..................................................... kontrola vykonaná dňa............................ 
 
 
Kaucia 25,-EUR podľa § 11 ods. (11) VZN č.5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 
Šaľa  vrátená dňa: ..............................................   
podpis /spoločnosť/FO : ..................................... 
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Príloha č. 5 
___________________________________________________________________________ 

meno a priezvisko žiadateľa, adresa, tel. kontakt, e mail 
 
 

 

Mesto Šaľa 
Správca cintorínov 
Nám v. Trojice č. 7 
927 01 Šaľa      V.............................., dátum............. 

 

 
Vec : Žiadosť o prepis hrobového/urnového miesta po zosnulom nájomcovi 

 

Dovoľujem  si  Vás  požiadať o prepis hrobového (urnového) miesta č. .... na cintoríne 
..............................................., parcela. č. ................. rad č. ...............hrobové miesto č. 
................ po mojom(jej) zosnulom(ej) .......................................................................................  

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

 

S pozdravom 

              ............................................. 

          podpis žiadateľa 

 

 

Príloha č.1: čestné vyhlásenie podľa ustan.  § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov 

Príloha č. 2: úmrtný list pôvodného nájomcu 
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Č E S T N É     V Y H L Á S E NI E 

 
Priezvisko meno, titul:................................................................................................................ 

Bydlisko:....................................................................................................................................... 

Dátum narodenia:...........................................číslo OP..................................(ďalej len nájomca) 

Telefónny kontakt..............................................e-mail................................................................. 

týmto čestne vyhlasujem, že 

som osoba blízka .........................................  (§ 21 ods. 4.zákon č.131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve ) 

 po ..............................................................., ktorý/á zomrel/a dňa  ...................... a bol/a 
v zmysle  

zmluvy o nájme hrobového miesta oprávnený/á užívať parcela č.  ................  rad ........hrobové 
miesto č. ..........................................na cintoríne:  .............................................................. 
určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských 
pozostatkov alebo ostatkov. 

Toto čestné vyhlásenie je poskytnuté  správcovi cintorínov - prevádzkovateľovi pohrebísk na 
území mesta Šaľa za účelom uplatnenia si prednostného práva na uzatvorenie zmluvy o nájme 
predmetného hrobového miesta. 

Súčasne beriem na vedomie, že mesto Šaľa spracúva v zmysle nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje osobné 
údaje v rozsahu stanovenom v Nájomnej zmluve v rámci plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvného vzťahu založeného na základe Zmluvy o nájme hrobového miesta a následne na 
účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spracúvanie mojich osobných údajov je 
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie Zmluvy o nájme 
hrobového miesta. Zároveň vyhlasujem, že za účelom uzavretia Zmluvy o nájme hrobového pri poskytnutí 
osobných údajov Prenajímateľovi som bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo 
spracúvania mojich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo 
Zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente „Podmienky 
ochrany súkromia“. Beriem na vedomie že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na 
webovom sídle prevádzkovateľa pohrebísk: www.sala.sk 

V .............................., dňa............. 

         ............................................. 
               *podpis  
 
*podpis je potrebné overiť 
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Príloha č. 6 
Žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme 

 
Nájomca...................................................................................... .....................................................................  
bytom ...............................................................................................................................................................  
dátum narodenia .................... číslo OP..................................,  žiadam o ukončenie zmluvy o nájme č. 
......./........ . 
Údaje o pochovanom : zosnulý (á).......................... ........................................................................................ ,  
ktorý zomrel v.........................................., je pochovaný (á) na cintoríne ....................................................... ,  
parcela................, rad.................., číslo hrobu........................ 
 
Prehlásenie: 
1)  Prehlasujem, že na predmetnom hrobovom mieste sa kameň nenachádza.* 
2)  Prehlasujem, že nemám záujem o pomník, ktorý sa nachádza na predmetnom hrobovom mieste, 

nakoľko nemá žiadnu hodnotu.* 
3) Hrobové príslušenstvo preveziem na cintorín ................................parcela ............... rad..........č. 
 hrobového miesta .............. , / nakoľko sa jedná o môj majetok do ........................................... * 
 

Súčasne beriem na vedomie, že mesto Šaľa spracúva v zmysle nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje osobné 
údaje v rozsahu stanovenom v Nájomnej zmluve v rámci plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvného vzťahu založeného na základe Zmluvy o nájme hrobového miesta a následne na 
účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spracúvanie mojich osobných údajov je 
v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie Zmluvy o nájme 
hrobového miesta. Zároveň vyhlasujem, že za účelom uzavretia Zmluvy o nájme hrobového pri poskytnutí 
osobných údajov Prenajímateľovi som bol dostatočne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo 
spracúvania mojich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo 
Zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente „Podmienky 
ochrany súkromia“. Beriem na vedomie že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na 
webovom sídle prevádzkovateľa pohrebísk: www.sala.sk 

 

 

      
 ___________________________________ 
         podpis nájomcu/rodinného príbuzného 
 
 

*nehodiace sa preškrtnite 

http://www.sala.sk/

