Stavebné úpravy na cintoríne...
1.Pri akýchkoľvek stavebných úpravách je povinnosť nájomcu hrobového miesta prísť na
obecný úrad a nahlásiť stavebné úpravy ( u Ing.Hodálovej, pani Nemčickej , Ing. Špankovej ).
Obec vydá povolenie a stavebník túto skutočnosť oznámi zhotoviteľovi (kamenárskej firme ).
Pracovník kamenárskej firmy pred začatím stavebných prác príde na obecný úrad, v prípade
potreby si zaplatí poplatok za vjazd motorového vozidla do objektu cintorína, obec mu dá
kľúče od brány a môže začať so stavebnými prácami. Poplatok za vjazd motorového vozidla
je 5,- € , platí ho kamenárska firma do pokladne obce . Za vydanie povolenia na stavebné
úpravy sa neplatí .
Z praxe sa stalo, že nájomca hrobového miesta nepríde začatie stavebných úprav nahlásiť na
obecný úrad , pracovník kamenárskej firmy nevie kto je objednávateľom prác ( to vie iba
majiteľ firmy ), musí telefonovať majiteľovi, kto si práce objednal, na ktorom hrobovom
mieste a pod. Majiteľovi kamenárskej firmy treba nahlásiť úplnú adresu, pretože informácia,
že práce si objednala napr. pani Klačanská, Ondrušová alebo Babčanová a číslo domu bez
označenia ulice sťažujú identifikáciu objednávateľa prác a tiež identifikáciu , o ktoré hrobové
miesto ide. Ak sa budú takéto prípady opakovať a nepríde k zlepšeniu situácie, budeme
nútení pracovníkov kamenárskej firmy posielať preč a určite nikto nechce platiť prepravné
náklady navyše .
2.Pri rekonštrukcii pôvodného hrobového miesta, kedy sú zachované pôvodné rozmery
a betónový základ, je prísne zakázané akékoľvek betónovanie chodníkov alebo obruby .
Uličky medzi hrobovými miestami musia byť v max. šírke 30 cm a na úrovni ostatných
chodníkov . Betónovanie chodníkov je možné uskutočniť iba pro predošlom písomnom
odsúhlasení prevádzkovateľa pohrebiska , a to individuálne pre každé novo vybudované
alebo rekonštruované hrobové miesto. Predné a zadné hrany rámov a betónových základov
hrobových miest musia byť v jednej priamke so susednými hrobovými miestami.
Po ukončení stavebných prác je nájomca hrobového miesta alebo ním poverený stavebník kamenárska firma povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný
stavebný materiál .
Ak nájomca alebo ním poverený stavebník nedodrží povinnosti uvedené v povolení na
stavebné úpravy, prevádzkovateľ pohrebiska ho vyzve na odstránenie nedostatkov. Ak tak
neurobí, prevádzkovateľ odstráni tieto nedostatky na svoje náklady, ktoré spolu so sankciou
vyúčtuje nájomcovi hrobového miesta. Ak ich nájomca neuhradí, bude to považované za
hrubé porušenie prevádzkového poriadku a môže dôjsť až k zrušeniu hrobového miesta .
3.Za použitú vodu a elektrickú energiu pri stavebných prácach sa platí paušálny poplatok
obci vo výške 2,50 €.

