Obec Sklabiňa

Príloha k VZN č. 1/2020

Žiadosť o povolenie
Žiadateľ: .............................................................................. , telefón: ....................................
adresa bydliska: .......................................................................................................................
ako nájomca hrobového miesta číslo ......................... ( NZ č. ................... ) nachádzajúceho
sa na miestnom cintoríne týmto obec Sklabiňa ako prevádzkovateľa pohrebiska

žiadam o vydanie povolenia
na výkon odborných stavebných prác
Cieľ úprav

hrobka

obruba

pomník

platňa

urnový hrob

Typ úprav

zhotovenie

umiestnenie

obnova

oprava

výmena

Plánovaný začiatok prác

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

Vykonávateľ prác
Sídlo

Predpokladané ukončenie prác

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

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

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

IČO

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

na jednorazový vjazd motorového vozidla do areálu cintorína
dátum: ...........................

účel: ..................................................................................................................

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) týmto
svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Obec Sklabiňa, IČO: 00316881, Sklabiňa 108, 038 03 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so
spracúvaním mojich osobných údajov pre účel vedenia databázy „Žiadosti o vstup do areálu cintorína v obci Sklabiňa“ a uložením v súlade
s platnými predpismi alebo do písomného odvolania súhlasu.

V ..................................... dňa .......................

Podpis žiadateľa: ...............................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Sklabiňa ako prevádzkovateľ pohrebiska túto žiadosť

interné číslo žiadosti [

....................... ]

akceptuje
zamieta z dôvodu .....................................................................................................................................
V Sklabini dňa .......................

Podpis zodpovednej osoby: .........................................

POUČENIE
Po skončení prác je nájomca hrobu povinný na svoje náklady terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie alebo poškodenie cintorínskeho
majetku, prípadne iných hrobov ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta. Odpad, ktorý vznikne pri výkone stavebných prác, je nájomca
hrobového miesta povinný bezodkladne a na vlastné náklady vyviezť z cintorína.
Je prísne zakázané likvidovať stavebný odpad (betón, kamene, štrk a pod.) uložením do kontajnera nachádzajúceho sa na cintoríne.

