Obec Sučany, Nám. SNP 31, 03852 Sučany – pohrebisko obce Sučany
Povolenie na vykopanie hrobu a vjazd na pohrebisko pre pohrebnú službu, dňa: ...................................
Meno a priezvisko obstarávateľa pohrebu: ........................................................................................................
Adresa:....................................................................................................

Telefón:............................................

Vykopanie hrobu: Hĺbka hrobu:............................

Hrobové miesto číslo:...................

Pochovaný (á):...........................................................................

Nájomná zmluva číslo: ..............................

Pohrebná služba:..................................................................ŠPZ automobilu:.....................................................
Sídlo:.................................................................................... Kontakt: ................................................................
Podmienky výkopu hrobu:
1.) Pred vstupom na pohrebisko sa pohrebné služby ohlásia u prevádzkovateľa pohrebiska.
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 pred znečistením ochrannými fóliami. Prebytočná
zemina z výkopov hrobov bude vyvezená z pohrebiska pohrebnou službou.
5.) Kopanie hrobov iba v pracovných dňoch. V dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a počas sviatkov
iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska.
6.) Na zahájenie a ukončenie prác nájomca prizve pracovníka správy cintorínov.
Rozmery hrobu: - bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť najviac 40 cm
- ulička medzi radmi hrobov musí byť 0,6 m
Hĺbka
Dospelá osoba, dieťa
staršie ako 10 rokov
Dieťa do 10 rokov

≥ 1.6 m od rastlého
terénu

Druhy hrobových miest
Jedno hrob (hrobka)

1,10 m x 2,40 m

Dvoj hrob (dvoj hrobka)

2,40 m x 2,40 m

≥ 1,2 m od rast. terénu Troj hrob

Potratený a predčasne najmenej 0,7 m od
odňatý ľudský plod
rastlého terénu

Vonkajšie rozmery
(šírka x dĺžka)

3,60 m x 2,40 m

Ľudský plod

0,60 m x 0,60 m

Prehĺbený hrob

≥ 2,2 m od rast. terénu Detský hrob

0,80 m x 1,30 m

Dno hrobu

≥ 0,5 m nad hladin.
podz. vody

0,60 m x 0,60 m

Urnové miesto

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si pozorne prečítal povolenie, rozumiem jeho obsahu a budem sa ním
riadiť.

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

.......................................
obstarávateľ pohrebu

..........................................
pohrebná služba

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

