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Príloha č. 2  
Žiadosť o prevod hrobového alebo urnového miesta 

pri prepise HM na občana:  - bez príbuzenského vzťahu  - s príbuzenským vzťahom 
Žiadateľ: 

Priezvisko, meno, titul:  

Trvalý pobyt:  

Prechodný pobyt:  

Dátum narodenia:  

Číslo OP:  

Telefónny kontakt:  

e-mail:  

Žiadam Mesto Krásno nad Kysucou o povolenie na prevod hrobového miesta č. ............................ na Mestskom 

cintoríne na Ulici SNP v Krásne nad Kysucou. 

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii, čo potvrdzuje nájomca svojím podpisom. Prehlasujem, že osobné 

údaje som poskytol dobrovoľne na dobu neurčitú. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný doručením písomného 

oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súčasne prehlasujem, že všetky informácie, ktoré 

uvádzam, sú pravdivé, presné, úplné a bez uvedenia do omylu. Som si plne vedomý trestných a občianskoprávnych 

následkov v prípade zistenia, že mnou uvedené informácie sú nepravdivé. 

V Krásne nad Kysucou, dňa ....................      ................................................. 
podpis žiadateľa 

 
Súhlas s prevodom hrobového alebo urnového miesta č. ..........  

na Mestskom cintoríne na Ulici SNP v Krásne nad Kysucou 

 Doterajšia oprávnená osoba Nová oprávnená osoba 

Priezvisko, meno, titul:   

Trvalý pobyt: 
 

  

Dátum narodenia:   

Číslo OP:   

Telefónny kontakt:   

e-mail:   

Dátum:   

Podpis:   
 

 

Zároveň v  zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svojím podpisom súhlas Mestu Krásno nad 
Kysucou ako prevádzkovateľovi pohrebiska so spracovaním osobných údajov. 

Súhlas prevádzkovateľa pohrebiska s prevodom hrobového miesta, ktorým sa zároveň ruší 
Zmluva o nájme .............. zo dňa ..............  

 
V Krásne nad Kysucou, dňa 

 
 
.......................................... 
Meno a priezvisko pracovníka 

 
 
.......................................... 
Podpis, pečiatka 
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