
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obecný úrad Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka,  
                                                   t.č. 02/65938151, obecnyurad@obecborinka.sk 

Povolenie na kamenárske práce a vstup na pohrebisko 

na dni:................................................. 

 

Nájomca hrobového miesta:............................................................ telefón:........................................... 

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

Typ hrobového miesta:...................................................................... Hrobové miesto číslo:..:................... 

Zhotoviteľ: ....................................................................................... ŠPZ automobilu:.............................. 

Sídlo:................................................................................................. kontakt:........................................... 

 

Práce sa povoľujú za nasledovných podmienok: 

1) Žiadateľ predloží prevádzkovateľovi pohrebiska situačný nákres kamenárskych prác na odsúhlasenie. 

2) Zahájenie stavebných prác je možné uskutočniť až po vytýčení hrobového miesta prevádzkovateľom 

pohrebiska/ to sa týka aj už existujúcich hrobov. Zhotoviteľ musí dodržať vonkajšie rozmery hrobu 

(viď.nižšie) v zmysle pokynov prevádzkovateľa pohrebiska. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornosť vykonaných 

prác a dodržanie stavebnotechnických noriem a zásad BOZP.  

3) Pri realizácií stavby zhotoviteľ chráni vedľajšie hroby a chodníky pred znečistením a poškodením.  

4) Zhotoviteľ odvezie/odstráni bezodkladne z cintorína po ukončení denných prác všetky zvyšky zeminy, 

prebytočný stavebný materiál, nečistoty a iný materiál. Bez omeškania oznámi ukončenie prác na príslušnom 

hrobe prevádzkovateľovi cintorína. Zhotoviteľ uvedie terén do pôvodného stavu!!!  

5) Nájomca hrobového miesta berie na vedomie, že nedodržanie rozmerov stavby, nad rámec povolenia, má za 

následok odstránenie stavby na jeho náklady / toto platí aj pre existujúce hroby, ktoré pri 

rekonštrukcií/oprave musia byť prispôsobené požiadavkám prevádzkovateľa pohrebiska.  

6) Na zahájenie a ukončenie prác nájomca prizve pracovníka prevádzkovateľa pohrebiska. 

7) Stavebné práce sa vykonávajú v areáloch pohrebísk iba v pracovných dňoch. 

8) Rozmery hrobov podľa typu hrobového miesta:  

Bočné vzdialenosti medzi hrobmi musia byť 0,4m. 

Jednohrob: vonkajší rozmer nadzemnej časti: š x dl : 1,2 x 2,5m.  

Dvojhrob: vonkajší rozmer nadzemnej časti: š x dl : 2,2 x 2,5m.  

Trojhrob: vonkajší rozmer nadzemnej časti: š x dl : 3,4 x 2,5m. 

Detský hrob: vonkajší rozmer nadzemnej časti: š x dl : 0,80 x 1,0m. 

Urnové miesto: vonkajší rozmer nadzemnej časti: š x dl : 0,60 x 0,60m. 

9) Zakazuje sa zhotovovať chodník pred a za hrobovým miestom!  

10) Dodrží sa stredná čiara – predné a zadné hrany rámu hrobu musia byť v jednej priamke s prednými 

a zadnými hranami susedných hrobových rámov v danom rade.  

Upozornenie: 

toto povolenie je potrebné predložiť pri výzve. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som si pozorne prečítal povolenie na kamenárske práce, rozumiem jeho 

obsahu a budem sa ním riadiť.  

V Borinke dňa............................ 

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

Nájomca    stavebník   prevádzkovateľ pohrebiska 

 


