Žiadateľ
MČ Košice – Šaca
Prevádzkovateľ pohrebísk
Železiarenská 9
Košice – Šaca
Vec: Žiadosť o exhumáciu:
Žiadateľ:
Meno a priezvisko:
___________________________, trvale bytom:
______________________________________ (obec, ulica, číslo domu, PSČ) číslo telefónu:
_____________________,
žiadam
MČ Košice – Šaca, prevádzkovateľa pohrebísk, o povolenie exhumácie zosnulého /
zosnulej: meno a priezvisko: _________________________ pochovaného / pochovanej
na pohrebisku v MČ Košice – Šaca:
o
o

na ul. Jabloňovej
na ul. Šemšianskej

na parcele číslo: ___________, číslo hrobu ________ (hlinený hrob, hrobka, urnová
schránka).
Exhumované ostatky zosnulého/zosnulej ___________________________
pochované do zeme – spopolnené a urna uložená na pohrebisku:
o
o
o

budú

na ul. Jabloňovej
na ul. Šemšianskej
mimo pohrebisko v MČ Košice – Šaca _______________________ (uviesť
pohrebisko)

na parcele číslo: ___________, číslo hrobu ________ (hlinený hrob, hrobka, urnová
schránka).
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky exhumuje,
prevezie a opätovne pochová:

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 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 27.4.2016 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 Mestská časť Košice – Šaca, IČO: 00691054,
Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre
účel vedenia databázy Prevádzkovanie pohrebísk v Mestskej časti Košice Šaca po dobu trvania nutnej lehoty uloženia
v súlade s platnými predpismi alebo do písomného odvolania súhlasu.
Košice – Šaca:
Podpis dotknutej osoby:
.....................................
- žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:
a/ vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrti,
c/ nájomná zmluva vydaná prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na
inom pohrebisku,
Poznámka:
Ľudské ostatky je možné exhumovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve na
žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo
na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. Žiadosť o exhumáciu podáva žiadateľ
prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené.

