OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 04.03.2021
Obec Beluša spravuje tri cintoríny a eviduje takmer 3 000 hrobových miest. Nájom za
hrobové miesto je vyrubovaný na dobu 10 rokov, obec pripomína občanom povinnosť
uhradiť nájomné.
Obec Beluša má popri troch kultúrnych domoch, troch dobrovoľných hasičských zboroch
v správe aj tri cintoríny, na ktorých
eviduje
k dnešnému
dňu
2 967
hrobových miest (Beluša 2 195, Hloža
541 a Podhorie 231).
V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve
v znení
neskorších
predpisov
a z dôvodu spracovania
elektronickej
databázy
obecných
hrobových miest je obec Beluša ako
prevádzkovateľ pohrebiska povinná
písomne uzavrieť Zmluvu o nájme
hrobového miesta. Zmluva s každým
nájomníkom je uzatvorená na dobu neurčitú, nájomné sa vyrubuje na desať rokov (tzv. tlecia
doba). Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom konkrétneho hrobového miesta, údržba
cintorínov, odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody či zverejňovanie informácií o pohrebisku.
Podpisom zmluvy vzniká právo na užívanie hrobového miesta.
Pred 10 rokmi boli prvýkrát hrobové miesta známych vlastníkov označené žltými nálepkami,
ktoré upozorňovali na chýbajúce platby či zmluvný nájomný vzťah s obcou. V období roka
2020 a 2021 tak končí platnosť nájomného viacerých nájomníkov. „Pandemická situácia
zamedzila osobné návštevy počas dušičkových a vianočných dní a s tým spojené vybavovanie
úradných formalít. Obec má z tohto dôvodu v rozpočte príjem nižší, ako očakávala. Preto
žiadame nájomcov, aby si preverili desaťročné lehoty nájmu a dostavili sa čo najskôr na
Obecný úrad v Beluši k následnej úhrade za hrobové miesto. Podiel nevyplatených
hrobových miest z dôvodu chýbajúcich nájomných zmlúv alebo neznámych vlastníkov tvorí asi
tretinu.“ vysvetľuje Jana Cihová, zodpovedný referent OcÚ za správu hrobových miest.
Cenník poplatkov za hrobové miesta – za 10 rokov
Jednohrob 13,28 €
Dvojhrob 19,92 €
Detský hrob 3,32 €
Trojhrob 33,00 €
Hrobka 1 osoba 19,92 €
Hrobka 2 osoby 39,83 €
Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk
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Urna 6,64 €
Cenník
za
použitie
Domu
a chladiarenského zariadenia
Dom smútku 8,30 €/ pohreb
Chladiarenské zariadenie 6,64 €/ deň

smútku

Úmrtie člena rodiny, príbuzného je pre
pozostalých ťažkou ranou. V žiali a smútku musí
rodina riešiť výber pohrebnej služby, ktorá
zabezpečí pohreb aj väčšinu úradných formalít. S kňazom dorieši detaily pohrebu, prípadne
konanie zádušnej omše. Následne treba kontaktovať obecného referenta hrobových miest Janu
Cihovú (tel. č. 0910 940 527 alebo osobne v kancelárii v Hasičskej zbrojnici vedľa budovy
OcÚ Beluša) ohľadom hrobového miesta, skontrolovania nájomnej zmluvy, prípadne
uzatvorenia novej zmluvy a zaplatenia poplatku za použitie Domu smútku a chladiaceho
zariadenia. So správkyňou sa dohodnú na priebehu pohrebu, vyhlásenia smútočného oznamu
a vyvesenia parte.
Tri cintoríny v Beluši sú v správe a údržbe obce. Belušský dom smútku disponuje dvomi
chladiacimi boxmi, Hloža a Podhorie má po jednom boxe. Areály cintorínov sú počas roka
pravidelné kosené, vykonáva sa potrebný orez vysokých stromov, starostlivosť si vyžaduje
kvetinová výsadba a záhony ruží. Cintoríny disponujú pripojením na vodu, ozvučením, všetky
domy smútku majú kryté nadstrešenie. Domy smútku sú otvorené celoročne. Starostlivosť
o tri cintoríny je jednou z priorít obce. Do budúcna obec plánuje rozšírenie kapacít cintorínov,
či vybudovanie urnového hája.
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