Matuškova 53
976 31 Vlkanová
IČO 00648469
Tel/fax +421 48 4188388

Vážení občania,
dňa 01/11/2005 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2005 o pohrebníctve ... . V zmysle tohto zákona Obecné
zastupiteľstvo našej obce prijalo „Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Vlkanová“ (ďalej
len „prevádzkový poriadok“), ktorý je zároveň vyvesený na budove domu smútku a tiež k nahliadnutiu na
Obecnom úrade Vlkanová. Obecným zastupiteľstvom bolo schválené nájomné za nájom hrobového miesta
v sume 0,- Sk.
V zmysle vyššieuvedeného prevádzkové poriadku je nájomca hrobového miesta povinný uzatvoriť
nájomnú zmluvu na užívanie hrobového miesta.
Vzhľadom na tieto skutočnosti Vás žiadame o registráciu hrobových miest Vašich
zosnulých nasledujúcim spôsobom:
1. vyzdvihnúť si na Obecnom úrade Vlkanová „Evidenčný list hrobového miesta“ (resp. si tento
evidenčný list vyžiadať u doručovateľa výmerov za komunálny odpad v dňoch 14.03. –
18.03.2008)
2. v zmysle predtlače vyplniť všetky údaje o nájomcovi hrobového miesta (osobe, s ktorou bude
uzatvorená nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta), ako i o osobách, ktorých pozostatky sú
v hrobovom mieste uložené.

POZOR!
Na každé hrobové miesto, musí byť vyplnený samostatný evidenčný list !!!
3. kompletne vyplnený evidenčný/é list/y doručiť na Obecný úrad Vlkanová v čo
najkratšom čase (resp. odovzdať doručovateľovi výmerov za daň z nehnuteľností, ktoré sa
budú doručovať v priebehu mesiaca máj 2008).
Po doručení evidenčných listov Vám budú následne vystavené nájomné zmluvy na užívanie hrobového
miesta, a budete vyzvaní na ich podpísanie.

Občania, ktorí majú prístup na internet, si umiestnenie a číslo hrobových miest, ktorých sú nájomnikmi môžu
prezrieť, resp. nájsť na internetových stránkach www.cemeterysk.sk.
Prístup na vyššieuvedenú internetovú adresu priamo s odvolávkou na našu obec nájdete
na úvodnej internetovej stránke našej obce www.vlkanova.sk .
Na tejto stránke sú zmapované hrobové miesta, podľa stavu k októbru 2007. Obsadené hrobové
miesta sú vyznačené tmavou farbou. Dáta pozostalých sú zatiaľ spracované podľa dát uvedených na
náhrobných kameňoch. Po ich doplnení nájomníkmi na evidenčných listoch budú následne zapracované i do
tejto databázy.
Po otvorení www.cemeterysk.sk z úvodnej internetovej stránky www.vlkanova.sk, sa Vám zobrazí
nasledovné okno:

Na ľavej strane si môžete vybrať z ponuky vyhľadávania hrobového miesta podľa
1. osobných dát, teda podľa priezviska, mena alebo dátumu úmrtia zosnulého,
2. priamo podľa umiestnenia na mape.
Tretia možnosť, vyhľadávanie podľa umiestnenia alebo čísla hrobového miesta zatiaľ nie je relevantná,
nakoľko ešte nepoznáte číslo Vašich prenajatých hrobových miest.
Pri použití mapy, je nutné po jej odkliknutí na ľavej strane, následne v strede kliknúť na „zobraziť mapu“

po otvorení nasledujúceho okna, kliknúť na pravej strane na tlačidlo „zoom +“

a následne sa už môžete pohybovať šípkami umiestnenými po stranách mapy cintorína, a vyhľadať si
konkrétne hrobové miesto. Po nastavení sa myšou na konkrétne hrobové miesto sa zobrazí zmenšený
náhľad hrobového miesta. Po kliknutí na konkrétne hrobové miesto sa zobrazí zväčšený náhľad hrobového
miesta. V obidvoch prípadoch v náhľade zároveň vidíte číslo hrobového miesta, a zatiaľ nám známe mená
uložených zosnulých.

V prípade nejasností pri vypĺňaní evidenčných listov, alebo práci
s internetovým infosystémom cintorína, kontaktujte pracovníkov Obecného
úradu Vlkanová.

