
 
Príloha 

 

Cenník cintorínskych služieb 
 

Poplatky za hrobové miesta Cena 

Nájom 1-hrobového miesta na 10 rokov      40,00 €  

Nájom 2-hrobového miesta na 10 rokov      55,00 €  

Nájom 3-hrobového miesta na 10 rokov      75,00 €  

Nájom detského hrobu na 10 rokov      30,00 €  

Nájom urnového hrobu      20,00 €  

Nájom hrobu - potratený, predčasne odňatý plod na 10 rokov      30,00 €  

Obrad poslednej rozlúčky   

Prenájom domu smútku v Žiari n/Hr. na vykonanie obradu      95,00 €  

Príplatok v deň pracovného pokoja      70,00 €  

Príplatok po 15.00 hod.      50,00 €  

Prenájom domu smútku v Š. Podhradí na vykonanie obradu      10,00 €  

Príplatok v deň pracovného pokoja      20,00 €  

Príplatok po 15.00 hod.      20,00 €  

Prenájom priestorov na obliekanie (obrad)      15,00 €  

Použitie chladiaceho zaradenia za každých začatých 24 hodín      12,00 €  

Reprodukovaná hudba v priebehu pietneho aktu      10,00 €  

Pohrebné služby   

Prevzatie zosnulého od pohrebnej služby      10,00 €  

Príplatok v čase mimo prevádzkových hodín      20,00 €  

Výkop hrobu (od 1.11. do 21.3.)    175,00 €  

Výkop hrobu (od 22.3. do 31.10.)    150,00 €  

Príplatok za sťažené podmienky (poveternostné podm., voda, hornina)      20,00 €  

Výkop - prehĺbenie      20,00 €  

Výkop - podkopávanie      20,00 €  

Čerpanie vody (za 1 hod. práce)      13,00 €  

Odvoz zeminy (za 1 hod. práce)      13,00 €  

Zasypanie hrobu      20,00 €  

Úprava okolia hrobu      20,00 €  

Formovanie hrobu      10,00 €  

Vytýčenie hrobového miesta      10,00 €  

Orezávanie stromových porastov pri hrobovom a urnovom mieste za 1/2 hod.      15,00 €  

Exhumácia   

Exhumácia po tlecej dobe    450,00 €  

Exhumácia počas tlecej doby    690,00 €  

Vstup motorového vozidla na pohrebisko a kamenárske práce   

Povolenie na vstup vozidla prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko      10,00 €  

Povolenie - na vjazd pre 1 osobné vozidlo / na 1 deň      10,00 €  

Povolenie - na vjazd pre 1 nákladné vozidlo / na 1 deň      10,00 €  

Ohlásenie stavebno-kamenárskych prác na 1 hrobovom mieste      10,00 €  

Záloha na odstránenie odpadu po kamenárskych prácach    100,00 €  



Administratívne poplatky   

Vyhľadanie hrobového miesta v evidencii        5,00 €  

Vyhľadanie hrobového miesta v teréne (na cintoríne)      15,00 €  

Zhotovenie "video prezentácie"  

     10,00 €   (meno, priezvisko, titul, dátum narod., dátum úmrtia a 1 fotka konvertovaná) 

2-há až 10-ta konvertovaná fotka      20,00 €  

11-ta až 20-ta konvertovaná fotka      30,00 €  

21-vá až 30-ta konvertovaná fotka      40,00 €  

Manipulačný poplatok za vydanie písomnej výzvy/upomienky za nájom 

   4,00 €  hrobových miest 
 
 
Ceny za ostatné služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska určuje prevádzkovateľ pohrebiska. 
 
 


