Formulár 
pre vedenie evidencie vojnového hrobu 
obec : ............................................

Popis
Údaj
Názov v elektron. evidencii
Charakter voj. obete
(Uveďte zaradenie obete zo zoznamu: Príslušník ozbrojených síl, Civilná obeť vojny, Vojnový zajatec,)

CharakterObete
Meno (mená)

Meno
Priezvisko

Priezvisko
Národnosť

Narodnost
Štátna príslušnosť obete v čase vojnovej udalosti

StatPrislusnost
Vojnová udalosť
(Uveďte obdobie: 1.svetová vojna, 2.svetová vojna, Iné vojnové udalosti,)

CasObdobieObete
Dátum narodenia

DatumNarodenia
Dátum smrti

DatumSmrti
Miesto smrti

MiestoSmrti
Druh vojnového hrobu
(Uveďte druh:  jednotlivý hrob, skupinový (masový) hrob, náhrobok, pamätník, pamätné miesto, pamätná tabuľa, iný pietny symbol)

DruhVojHrobu
Registračné číslo vojnového hrobu
nevyplňovať
RCHrobu
Iný (vlastný) kód vojnového hrobu

KodHrobu
Ďalšie údaje
(Technický stav, vzhľad, urbanizácia, plánovaná rekonštrukcia, požiadavka fin. prostriedkov, odkaz na spis. agendu č., informácie starších občanov, ...)

DalsieUdaje
Kód obce podľa číselníka obcí

KodObce
Názov obce

HrobObecNazov
Názov katastrálneho územia, časti obce

HrobObecKatasUzNazov
Číslo parcely

HrobObecParcelCis
Okres

HrobOkres
Kraj
Prešovský
HrobKraj
Lokalita voj. hrobu
(Uveďte názov cintorína, lokálny názov miesta hrobu mimo cintorína)

HrobLokalita
Druh cintorína
(uveďte zo zoznamu: - vojnový, obecný, cirkevný, iný, hrob mimo cintorína uveďte – pohrebisko)

CintorinDruh
Správca cintorína
(Firma alebo osoby poverené správcovstvom)

SpravcaCintorina
Vybavenie cintorína
(uveďte - oplotenie, osvetlenie, ozvučenie, vodovod, príjazdové komunikácie)

VybavenieCintorina
Meno vlastníka nehnuteľnosti
- fyzická osoba

VlastnikFOMeno
Priezvisko vlastníka nehnuteľnosti
- fyzická osoba

VlastnikFOPriezv
Dátum narodenia vlastníka nehnuteľnosti
- fyzická osoba

VlastnikFODatumNar
Trvalý pobyt (ulica, číslo) vlastníka nehnuteľnosti
- fyzická osoba

VlastnikFOTrvPobytUlica
Trvalý pobyt (obec) vlastníka nehnuteľnosti
- fyzická osoba

VlastnikFOTrvPobytObec
Telefón vlastníka nehnuteľnosti
- fyzická osoba

VlastnikFOTel
Názov vlastníka nehnuteľnosti
- právnická osoba

VlastnikPONazov
IČO vlastníka nehnuteľnosti
- právnická osoba

VlastnikPO_ICO
Sídlo (ulica, číslo) vlastníka nehnuteľnosti
- právnická osoba

VlastnikPOSidloUlica
Sídlo (obec) vlastníka nehnuteľnosti
- právnická osoba

VlastnikPoSidloObec
Telefón vlastníka nehnuteľnosti
- právnická osoba

VlastnikPOTel1
Ďalší telefón vlastníka nehnuteľnosti
- právnická osoba

VlastníkPOTel2
Dátum aktualizácie záznamu

Aktualizacia

Dňa:                                                                      odtlačok úradnej pečiatky  obecného úradu

Spracoval:                  		                   Podpis  starostu obce :


V súlade s  § 3 ,ods. 2, pís.b) zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vyplnenie požadovaných údajov uvedených v tabuľke na každý vojnový hrob. PRÍKLAD:
Mesto ,obec eviduje : 
	23 individuálnych vojnových hrobov z 1.svetovej vojny – vyplniť 23 x formulár samostatne pre každý hrob.

Ak údaje o vojnovej obeti sú neznáme a vojnové hroby sú na pozemku toho istého vlastníka, na rovnakom mieste ,ide o rovnaký druh  vojnovej obete , stačí formulár vyplniť iba 1 x.  
Ak údaje o vojnovej obeti sú známe a vojnové hroby sú na pozemku toho istého vlastníka, na rovnakom mieste, ide o rovnaký druh vojnovej obete  postačuje rozšíriť okná s údajmi o obeti a vpísať ich pod seba v jednotlivých kolónkach. (Príkaz- TABUĽKA,VLOŽIŤ RIADKY POD, kurzor na riadku kde sa vkladá)
4 skupinových (hromadných) vojnových hrobov z 1. svetovej vojny –vyplniť formulár  pre každý vojnový hrob samostatne  t.j. 4 x  s tým ,že uviesť údaje o obetiach pochovaných v masovom hrobe rozšírením okna tabuľky v príslušnom zázname o vojnovej obeti a vpísanie záznamu.
        Ak údaje o vojnovej obeti sú neznáme a vojnové hroby sú na pozemku toho istého vlastníka, na rovnakom mies   ,ide o rovnaký druh  vojnovej obete , stačí formulár vyplniť iba 1 x.
Ak údaje o vojnovej obeti sú známe a vojnové hroby sú na pozemku toho istého vlastníka, na rovnakom mieste, ide o rovnaký druh vojnovej obete  postačuje rozšíriť okná s údajmi o obeti a vpísať ich pod seba v jednotlivých kolónkach. (Príkaz- TABUĽKA,VLOŽIŤ RIADKY POD, kurzor na riadku kde sa vkladá)
1 pamätná tabuľa – oslobodenie obce  – vyplniť 1 x formulár , v časti údaje o vojnovej obeti nevyplňovať
1 pamätník – obetiam holokaustu – vyplniť 1 x formulár , v časti údaje o vojnovej obeti nevyplňovať
1 pamätné miesto- vyplniť 1 x formulár , v časti údaje o vojnovej obeti nevyplňovať
Vyplňovať údaje iba  v stĺpci : ÚDAJ !

Vážený pán  starosta 

Vyplnené formuláre zašlite na adresu Okresného úradu Prešov čo v najkratšom čase . Tieto údaje sú potrebné pre zapracovanie prípadných zmien v projekte evidencie vojnových hrobov podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov , jednak v počítačovej forme ,tak aj  spracovaním ručnej evidencie, registra a archívu vojnových hrobov. Ak by bolo potrebné konzultovať niektoré údaje, ktoré nie sú jasne charakterizované ,uvádzam spôsob komunikácie s Okresným úradom Prešov:


Mgr.Marcela Babjaková                                        adresa: Okresný úrad Prešov      
telefón: 051/7082208                                                          organizačný odbor 
fax : 051/7721423                                                               Námestie mieru 3
e–MAIL: marcela.babjakova@minv.sk                                  080 01 Prešov   

