
CINTORÍN  NOVÁ  ĽUBOVŇA
                        KONTAKTY:KONTAKTY:KONTAKTY:KONTAKTY:

➢ Peter Kmeč, Nová Ľubovňa č. 634    

 mobil: 0902 238 854
– osoba poverená spravovaním a údržbou Domu nádeje a cintorínov

➢ Obec Nová Ľubovňa – Obecný úrad v Novej Ľubovni  

správca cintorína,   tel:  052/4283431, 0905 564 284

➢ ŠTELKA – Marek Štelmach, Nová Ľubovňa č. 666  

mobil:  0904 464 047 - (hrobky – nový cintorín vľavo)

➢ POHREBNÉ  SLUŽBY  v okrese Stará Ľubovňa:
Komplexné pohrebné služby VPS
- Mesta Stará Ľubovňa 
Letná 6  (budova obchodného domu
Družba – prízemie), 
Stará Ľubovňa
NONSTOP SLUŽBY:
0903/551759, 0903/436909,
052/43221228

Pohrebná služba MEMORIUM –
Ján Rybovič  (budova hotela
Vrchovina - vchod z parkoviska)
www.memorium.sk , 
Nám. gen. Štefánika 7, 
Stará Ľubovňa
NONSTOP SLUŽBY:
0907/453 881, 0948/811 133

Pohrebné služby  TEZEX –
Helena Duranková
ul. Levočská (budova komunálnych
služieb- prízemie), Stará Ľubovňa

NONSTOP SLUŽBY:
0918/694654, 052/4321861

AKO POSTUPOVAŤ  PRI ÚMRTÍ  OBČANA:
 na príslušnej matrike, v ktorej obvode nastalo úmrtie vybavte úmrtný list (predložte všetky Listy

o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (ďalej len List o prehliadke mŕtveho), ktoré
vystavil obhliadajúci lekár, taktiež občiansky preukaz zomrelého) 

 kontaktujte  p. Petra Kmeča na  prevzatie zomrelého do Domu nádeje,  odovzdajte mu 1 x List
o prehliadke mŕtveho,  ktorý vystavil obhliadajúci lekár a potvrdila príslušná matrika

 1 x List o prehliadke mŕtveho doručte Farskému úradu v Novej Ľubovni a dohodnite si so
správcom farského úradu deň, čas a podmienky cirkevného obradu

 zabezpečte  – objednajte si otvorenie hrobového miesta a jeho úpravu po pohrebe:
• ak ide o jestvujúce hrobové miesto   –  v prípade hrobky objednávate u jej zhotoviteľa, ak ide o

hrobové miesto v zelenom páse alebo o hrobové miesto s obrubami, zasypané zeminou na
strednom cintoríne - objednávate  u p. Petra Kmeča, resp. obce

• ak ide o novovytvorené hrobové miesto   – v zelenom páse objednávate u p. Petra Kmeča, resp.
obce, ak ide o hrobku – žiadate o dokúpenie firmu ŠTELKA ,  Nová Ľubovňa  666
Obec vykoná výkop hrobu za poplatok schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2011,
zo dňa 16.12.2011, vo výške 130 € za výkop jedného hrobového miesta

 ak ide o vytvorenie   nového hrobového miesta sú pozostalí povinní s obcou uzavrieť nájomnú  
zmluvu  na toto hrobové miesto !!!

 každý,  kto zabezpečuje pohreb, zúčastní sa pohrebu, alebo navštevuje cintoríny, stará sa 
o hrobové miesta a pod.,  je povinný dodržiavať ustanovenia schválené VZN obce Nová Ľubovňa 
č. 2/2013  o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa

 bližšie informácie  a dokumenty na www.novalubovna.sk
 ak plánujete usporiadať pohrebnú hostinu (kar) v kultúrnom dome požiadajte obecný úrad 

o prenajatie priestorov na deň pohrebu a dohodnite podmienky prenájmu.

Obec Nová Ľubovňa


