Žiadosť o vydanie povolenia na práce na cintoríne v MČ Košice – Šaca:
a/ na ulici Jabloňovej
b/ na ulici Šemšianskej
Žiadateľ: (nájomca hrobového miesta) ................................................................
adresa bydliska: ..................................................., číslo NZ: ...............................
na hrobové miesto: parcelné číslo: ......................., číslo hrobu: ........................
nachádzajúcom sa na cintoríne na ulici: Jabloňovej / ulici Šemšianskej v MČ
Košice – Šaca
žiadam
prevádzkovateľa pohrebísk
Mestskú časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice – Šaca
a/ o vydanie povolenia na stavebné práce na cintoríne , súvisiace s
vybudovaním stavby – hrobky, alebo úpravou existujúcej stavby (hrobky,
rámu ........................................................................................................ a pod.)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b/ stavebné práce bude realizovať (kamenárska spoločnosť):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
c/ predpokladaný začiatok a ukončenie: prác:
................................................................................................................................
d/ povolenie na vstup motorového vozidla (jednorazový) na cintorín:
................................................
Účel: ...........................................................................................................
Deň: ............................................................................................................
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 Žiadosť o vykonanie stavebných prác na cintorínoch v MČ Košice - Šaca a uloženia v súlade
s platnými predpismi alebo do písomného odvolania súhlasu.

V Košiciach – Šaci:

podpis žiadateľa(ky): ………………………

Prevádzkovateľ pohrebísk v MČ Košice – Šaca, Mestská časť Košice – Šaca stavebné práce
alebo jednorazový vjazd na cintorín:
a/ povoľuje
b/ nepovoľuje (z dôvodu) ............................................................................................................

Poučenie:
Po skončení prác je nájomca hrobu povinný na svoj náklad terén upraviť a očistiť. Akékoľvek
znečistenie, alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu
nájomcu hrobového miesta. Odpad, ktorý vznikne pri výkone stavebných prác , nájomca
hrobového miesta je povinný bezodkladne (na vlastné náklady) vyviezť z cintorína.
Je prísne zakázané likvidovať stavebný odpad (betón, kamene, štrk a pod.) uložením do
kontrajnera nachádzajúceho sa na cintoríne.
Stavebné úpravy na cintorínoch v MČ Košice – Šaca je možné vykonávať len
v pracovných dňoch .
Čas vykonávania prác je vhodné dohodnúť so správcom cintorínov – p. Katarínou
Vargovou minimálne deň vopred. Kontakt na správcu: 0903 747 042

