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Virtuálny cintorín už aj v Beluši
Po úprave všeobecne záväzného nariadenia
3/2021, ktoré sa venuje prevádzkovému poriadku
na pohrebiskách v obci Beluša a po úprave
cintorínskych poplatkov platných od 01.01.2022
prichádza obec Beluša s ďalšou novinkou v tejto
oblasti. Po niekoľko mesačnej práci spracovateľa
je občanom k dispozícii virtuálna mapa cintorínov
v Beluši, v Hloži a v Podhorí. V elektronickej
podobe je k dispozícii na stránke www.slovenskecintoriny.sk/belusa alebo priamo cez
www.belusa.sk, sekcia Život v obci- Virtuálny cintorín.
„Pasportizácia takmer 3 000 hrobov bola spracovávaná od letných mesiacov
a digitalizáciou hrobových miest chceme prispieť k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb, aj
z dôvodu, že všetky tri cintoríny ako pietne miesta sú v správe obce. Elektronické spracovanie
množstva údajov bolo hradené z obecného rozpočtu, v sume 4 596 €. Okrem digitalizácie
troch cintorínov obec tento rok zakúpila nové informačné tabule a obnovila poškodené
lavičky na cintoríne v Hloži a v Podhorí, “ vysvetľuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta
Obecného úradu Beluša
V programe je možné vyhľadávanie hrobových miest podľa mena, priezviska, rodného
priezviska zosnulého, dátumu narodenia i úmrtia. Jednotlivé hroby na mape sú očíslované
a po kliknutí sa dozviete detaily o type hrobu, termínu splateného nájmu za hrobové miesto,
informácie o zosnulých i aktuálne fotografie hrobového miesta. Údaje na mapách sú aktuálne
k 31.10.2021. Údaj o nájomcovi je v nadpise anonymizovaný.
„Digitálna mapa je kópiou reálneho stavu všetkých troch cintorínov, vrátane
zachovania rozmiestnenia, zelených plôch, prívodov vody a orientácia v ňom je veľmi
jednoduchá. Všetky špecifiká na cintorínoch vysvetľuje legenda. Spracovateľ pri zakresľovaní
rozlíšil napr. aj povrchovú úpravu hrobového miesta. Podľa zobrazenia na mape zistíte, či
má hrob pevnú kryptu, zelený alebo kameninový povrch. Farebne sú označené voľné
a rezervované hrobové miesta,“ dopĺňa Štrbák z obecného úradu.
Nakoľko je digitálna verzia cintorínov čerstvá, prosíme návštevníkov, aby prípadné
pripomienky a nezrovnalosti v údajoch (chybné meno, dátum, fotografia, vlastník) oznámili
prevádzkovateľovi cintorína, t.j. zodpovednej osobe Jana Cihová, 0910 940 527,
jana.cihova@belusa.sk
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