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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne      V Trenčíne,  28.09.2022 

            

 

 

 

 

 

 

Návrh  

 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 27/2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015,  

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

 

 

 

 

 

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  

Ing. Benjamín Lisáček      Na samostatnej prílohe  

vedúci útvaru interných služieb 

      

 

 

Spracovala:  

Bc. Dana Kušnierová 

útvar interných služieb   

 

 

Stanovisko Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 08.09.2022:  

 

Komisia FMK odporúča : 

- poplatok za  malú schránku vo výške 150,- EUR/10 rokov, za veľkú schránku 250,- 

EUR/10 rokov  

- doplniť veľkosť písma tak aby bolo zjednotené, a to podľa požiadavky 

predkladateľa  2,5 cm a 2 cm 
 

Dopad na rozpočet: príjem 

 

Návrh VZN je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 

 

 

 

V Trenčíne, 12.09.2022 



Dôvodová správa  

 

Mesto Trenčín v rámci investičnej akcie vybudovalo prvé urnové steny na mestskom cintoríne 

Juh. Na hlavnom cintoríne je dnes 7 urnových stien so šiestimi schránkami a dve s deviatim 

schránkami. Tieto urnové steny sa budú môcť využívať až po novelizácii  VZN č. 5/2015, 

preto do prílohy č.1 VZN – článok 11 Cenník služieb navrhujeme  doplniť položky týkajúce sa 

prenájmu urnových stien. 

 

Ďalej navrhujeme opraviť chybu v názve článku 3 prílohy VZN. Ostatné ustanovenia zostávajú 

nezmenené. 

 

Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh VZN č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín. 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne   

 

s ch v a ľ u j e  

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods.3 písm. f)  a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v 

platnom znení (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) 

 

vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 

mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.V čl. 2 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:  

 

„4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebísk mesta Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 28.09.2022 a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 

 

2. Nadpis čl. 3 znie: 

 

Článok 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  

 

3.V čl.11 ods. 1 písm. a) a b) Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Trenčín znejú: 

 

a) Jedno hrobové miesto – základný poplatok  

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                

3,3190 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                   0,6640 EUR/1 rok    

-Hrob pre urnu                                             1,6596 EUR/1 rok                                       

-Urnová stena – malá schránka                   150 EUR/10 rokov 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

-Urnová stena – veľká schránka                   250 EUR/10 rokov 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm.    

(pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                  2,6560 EUR/1 rok    

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                 0,6640 EUR/1 rok       

-Hrob pre urnu                                                                                                   1,6596 EUR/1 rok                               

 



 

 (pohrebiská ostatných mestských častí) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                 1,9920 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                  0,6640 EUR/1 rok      

-Hrob pre urnu                 1,6596 EUR/1 rok                                       

    

b) Jedno hrobové miesto – predlžovací poplatok 

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                   3,3190 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok      

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok                                       

- Krypta                                                                                                              9,9580 EUR/1 rok    

 -Urnová stena – malá schránka                           15 EUR/1 rok 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

-Urnová stena – veľká schránka                           25 EUR/1 rok 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

  

(pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V.) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                   2,9880 EUR/1 rok 

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok    

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok    

 

(pohrebiská ostatných mestských častí) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                  2,6560 EUR/1 rok  

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                 0,6640 EUR/1 rok   

- Hrob pre urnu                                                                                                    1,3280 EUR/1 rok    

 

 

 

 

   Mgr. Richard Rybníček  

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha: znenie novelizovaných článkov VZN č. 3/2020  

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2010 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Trenčín. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 

Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 11.03.2020 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom 

od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 27/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Trenčín bolo schválené MsZ v Trenčíne dňa 28.09.2022 a nadobúda účinnosť 

pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín. 

 
 
 

 

 

     Mgr. Richard Rybníček v.r. 

primátor mesta 

 

Príloha: Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

 

Článok 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 

 

1. Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy, písomnou formou, ktorú 

uzatvára Mesto Trenčín /prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska/  a nájomca.  

Nájomná  zmluva  sa   uzatvára   na  dobu   neurčitú;   nesmie   byť vypovedaná skôr ako po 

uplynutí tlecej doby na pohrebisku, ak zákon o pohrebníctve neustanovuje inak. 

 

2. Výšku poplatkov podľa platného cenníka prevádzkovateľa za prenájom hrobového 

miesta je nájomca povinný zaplatiť minimálne  na tleciu dobu dopredu (a pri nevyužívaní 

hrobového miesta zaplatiť nájom za hrobové miesto min. na 15 rokov vopred a príslušný 

poplatok uvedený v čl. 11 ods. 1 písm. c); avšak  pri vložení tela do nevyužívaného 

pochovávacieho miesta doplatiť nájomné tak, aby  bolo zaplatené min. na tleciu dobu, obdobne 

platí povinnosť doplatiť nájomné na min. celú tleciu dobu pri vložení ďalšieho tela).  



 

3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na hrobové miesto osoba blízka,  ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí 

písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným 

listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k 

zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie 

prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť 

najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. 

 

4.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, 

na ktorú je nájomné  zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty. 

 

5. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie                 

nájomnej zmluvy,  najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 

 

6. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b)  sa pohrebisko zruší, 

c)  nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. 

 

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 6 písm. 

a) a b) tohto článku, musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné 

náklady  preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. Ak 

prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 6 písm. 

a) a b) tohto článku, je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 

mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu 

alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku. 

 

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 6 

písm. c) tohto článku, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov 

po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu 

alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu  na mieste obvyklom na pohrebisku. Ak  

prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 6 

písm. c) tohto článku a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo 

dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto 

lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po 

uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ  pohrebiska  odovzdá mestu po uplynutí 

výpovednej lehoty sa  príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec. 

 

9. Ak  prevádzkovateľ  pohrebiska  vypovie  nájomnú  zmluvu  z  dôvodu  uvedeného  v  

odseku  6  písm.  c) tohto článku a  nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy 

na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo 

nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska   ponechá  po  túto  lehotu  príslušenstvo  hrobu  

na  hrobovom  mieste  s  označením, že  ide  o  trojročné uloženie,   počas   ktorého   sa   môže   

nájomca   prihlásiť;   po   uplynutí  výpovednej   lehoty sa   príslušenstvo hrobu považuje za 

opustenú vec.  

 

10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 8 a 9, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

 



11. Pokiaľ je pre pohrebisko vypracovaná projektová dokumentácia je nájomca povinný 

sa tejto projektovej dokumentácii prispôsobiť. 

 

12. Za účelom zabezpečenia kontinuity v pochovávaní (najmä za účelom zabezpečenia 

dostatočného množstva voľných pochovávacích miest), nie je prevádzkovateľ pohrebiska 

povinný uzavrieť so záujemcom nájomnú zmluvu. To neplatí, ak záujemca potrebuje uzavrieť 

nájomnú zmluvu bezprostredne za účelom umiestnenia ľudských pozostatkov alebo ostatkov.  

 

13. Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca povinný 

miesto označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým (označiť aspoň krížom alebo iným 

symbolom a toto označenie udržiavať). Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom nájomnej 

zmluvy zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane 

vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské 

pozostatky alebo ľudské ostatky.  

 

14. Nájomca je oprávnený zriadiť  alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste 

na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ súhlas vždy vydá, pokiaľ nájomca dodrží podmienky určené 

prevádzkovateľom. Tieto podmienky sú vyvesené spôsobom obvyklým na pohrebisku 

a podliehajú schváleniu Mestu Trenčín. 

 

15. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť 

podmienkam stanoveným prevádzkovateľom podľa ods. 14, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar 

stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu 

pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci.  

 

16. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, 

zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na 

vlastné náklady a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 

evidencie hrobových miest. 

 

17. Nájomca  pri  údržbe  hrobového miesta je  povinný udržiavať prenajaté  hrobové 

miesto  na pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo 

celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neupravuje. 

 

18. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu  prevádzkovateľa  nesmie nájomca 

hrobového miesta ani žiadna iná osoby vykonávať žiadne úpravy okolia  hrobu  

(betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky. 

 

19. Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety. 

 

20. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť z jednotlivých hrobov /hrobiek/ zvädnuté 

alebo inak znehodnotené kytice, vence alebo iné netrvanlivé ozdoby, ak to neurobí nájomca. 

 

21. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve 

nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v 

určenej lehote alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí 

potrebné opatrenia na náklady nájomcu.   

 



22. Po zistení, že hrobové miesto nie je trvalo udržiavané a nájomca nie je známy, do uplynutia 

tlecej doby základnú údržbu hrobového miesta vykoná prevádzkovateľ. 

23. Príslušenstvo hrobu sa rozumejú: náhrobné pomníky, náhrobné kamene, náhrobné dosky 

a oplotenie.  Ak   príslušenstvo   hrobového   miesta   ohrozuje   bezpečnosť   prevádzky   na   

cintoríne,   je  prevádzkovateľ povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy. 

     

Článok 11 

Cenník služieb 

 

1. Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok nasledovne: 

 

a) Jedno hrobové miesto – základný poplatok  

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu           3,3190 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                  0,6640 EUR/1 rok    

-Hrob pre urnu                                             1,6596 EUR/1 rok                                       

-Urnová stena – malá schránka                   150 EUR/10 rokov 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

-Urnová stena – veľká schránka                   250 EUR/10 rokov 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

   

(pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                  2,6560 EUR/1 rok    

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok       

-Hrob pre urnu                                                                                                   1,6596 EUR/1 rok                                       

 

 (pohrebiská ostatných mestských častí) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                 1,9920 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                  0,6640 EUR/1 rok      

-Hrob pre urnu                 1,6596 EUR/1 rok                                       

    

b) Jedno hrobové miesto – predlžovací poplatok 

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                  3,3190 EUR/1 rok   

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                 0,6640 EUR/1 rok      

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok                                       

- Krypta                                                                                                              9,9580 EUR/1 rok    

-Urnová stena – malá schránka                           15 EUR/1 rok 



S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

-Urnová stena – veľká schránka                           25 EUR/1 rok 

S dodržaním jednotného písma typ Elegants, vo farbe brúsený nerez a veľkosťou písma 3 cm, 

2,5 cm a 2 cm. 

 

(pohrebisko Trenčín – Juh časť III, IV, V.) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                   2,9880 EUR/1 rok 

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok    

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok    

 

(pohrebiská ostatných mestských častí) 

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                  2,6560 EUR/1 rok  

-Detský hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a detský hrob so stenami z betónových dielcov 

a dnom len z rastlého terénu                                                                                0,6640 EUR/1 rok   

- Hrob pre urnu                                                                                                   1,3280 EUR/1 rok    

 

c) Poplatok za nevyužívanie hrobového miesta 

(účtuje sa k základnému poplatku prípadne predlžovaciemu poplatku pokiaľ do hrobového 

miesta nie je vykonané pochovanie a miesto bolo prenajaté po 1.1.1998)  

-Hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len 

z rastlého terénu                                                                                                   16,60 EUR/ 1 rok 

- Hrob pre urnu                                                                                                     6,64 EUR/ 1 rok 

 

2. K poplatkom za hrobové miesta  sa neúčtuje DPH. 

 

3. Cenník  ďalších  služieb je nasledovný:  

 

a) Využívanie obradnej miestnosti v dome smútku za 1 pohreb                                   16,59 € 

b) Využívanie rozlúčkovej miestnosti 4,97 € 

c) Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom za 1 deň       9,00 € 

d) Príprava smútočného štítu s menom zomrelého 2,15 € 

e) Hudobný doprovod v priebehu pietneho aktu, reprodukovaná hudba 1,99 € 

 

 

 

 

 

 

 


