
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14 ,  971 01 Prievidza 1  
 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

N Á V R H 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk 

 

Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve) v spojitosti s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku 

pohrebísk 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Schvaľuje sa Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý mestu Prievidza predložil prevádzkovateľ 

pohrebísk: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, IČO: 31 579 183. 

Prevádzkový poriadok pohrebísk tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 

§ 2 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku 

pohrebísk. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

1.VZN č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 

dňa ......... uznesením č........ . 

2. Návrh VZN č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk bol zverejnený na úradnej tabuli 

mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta Prievidza od ............ . 

3. VZN č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa .......... . 

4. Úplné znenie VZN č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk bude prístupné na 

Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

 

 

 

       JUDr. Katarína Macháčková, v.r.  

                  primátorka mesta 

 

http://www.prievidza.sk/
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Príloha č. 1 
  

 

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom na Košovskej  ceste č. 1, 971 01 Prievidza 

  

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Prievidza 
 

vydaný podľa  zákona č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)  

prevádzkovateľom pohrebísk, t.j. spoločnosťou  Technické služby mesta Prievidza s.r.o., so sídlom 

na Košovskej  ceste č. 1, 971 01 Prievidza, zastúpenej  konateľom,  IČO: 31 579 183, registrovanej  

v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 2223/R a predložený podľa § 

17, ods.5   písm. a) zákona o pohrebníctve mestu Prievidza.    

  

Článok  1 

Rozsah platnosti 
 

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk (ďalej prevádzkový poriadok) upravuje prevádzku na 

všetkých pohrebiskách (cintoríny, urnové háje, kolumbáriá, rozptylové lúky, vsypové lúky) 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Prievidza a jeho mestských častí – Malá 

Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec (ďalej mesto). 

2. Na území mesta Prievidza sú pohrebiská v týchto lokalitách: 

a) Prievidza, Mariánska ul. – mestský cintorín  (časti: starý cintorín, nový cintorín, 

rozšírený cintorín, hrobky, detské hroby, urnový háj, rozptylová lúka,       

kolumbárium );                                                                                

b) Prievidza, časť Veľká Lehôtka, Hlboká ul.; 

c) Prievidza, časť Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku   

d) Prievidza, časť Hradec, Ul. 1. mája 

e) Prievidza, Veľkonecpalská ul.- Necpalský cintorín  

f) Prievidza, Cesta pod Banskou – Židovský cintorín  (pietne miesto) – vlastníctvo 

Ústredného  zväzu židovských náboženských obcí. 
 

Článok  2 

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebísk 
 

1. Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä: 

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním (vykopanie a zasypanie hrobu)  

alebo s exhumáciou, 

b) vykonávanie exhumácie, 

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,  

d) správu a údržbu pohrebísk,  domu smútku a domov rozlúčky, 

e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách, 

f) prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene v dome smútku na mestskom 

pohrebisku na Mariánskej ulici, v domoch rozlúčky vo Veľkej Lehôtke, Malej 

Lehôtke a Hradci a na pohrebisku Na Veľkonecpalskej ulici. 

2. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 písm.  a) a b) len so súhlasom 

prevádzkovateľa. 

3. O tom, na ktorom pohrebisku majú byť pochované ľudské pozostatky a ľudské ostatky, 

rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej obstarávateľ pohrebu).  
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4. Pochovať ľudské pozostatky a ľudské ostatky z inej obce alebo mesta na pohrebisku mesta 

možno len s písomným povolením štatutára mesta na základe odporúčania prevádzkovateľa. 

5. Prevádzkovateľ vykonáva exhumácie prostredníctvom svojich zamestnancov. 

6. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa dočasne ukladajú v márnici. Ľudské pozostatky osoby 

zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia sa premiestňujú do márnice najneskôr do 8 hodín 

po prehliadke, ak v tej istej lehote neboli umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné 

uloženie mŕtvych, v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa 

nepočíta čas medzi 22.00 h a 6.00 h. Prevoz ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov 

zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. 
 

Článok 3 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
 

1. Nájomca hrobového miesta je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku. 

2. Nájomca hrobového miesta je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy. 

3. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, je povinný na 

vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm 

okolo celého obvodu hrobu, ak sa miesto inak neupravuje. 

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve 

nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa 

oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska 

potrebné opatrenia na náklady nájomcu. 

5. Nájomca je povinný odstrániť zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné 

netrvanlivé ozdoby. Ak si túto povinnosť nesplní, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený 

z jednotlivých hrobov ich aj sám odstrániť. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom 

pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní hrobového miesta. 

6. Zakázané je medzi hroby odkladať plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou 

nádoby na vodu, v prípade, že nie je zabezpečená prevádzkovateľom pohrebiska. 

7. V časti pohrebiska určenej na uloženie urien je zakázané svojvoľne budovať ohrádky, 

nadstavby pomníkov, ukladať dlažbu a stojany a odstraňovať stavby alebo odnášať 

z pohrebísk časti náhrobkov a hrobiek. 

8. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe, alebo úprave už 

existujúcej stavby na pohrebisku, k založeniu alebo úprave zelene na prenajatom hrobovom 

mieste alebo mimo neho a k umiestneniu lavičky je potrebný predchádzajúci písomný súhlas  

prevádzkovateľa pohrebiska.  

9. Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného roka, inak nárok na miesto zaniká.  

10. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť podmienkami 

prevádzkovateľa, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. 

Pritom:  

a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované 

so zreteľom na únosnosť pôdy, 

b) plocha určená na  pochovanie musí byť v rozmeroch: 

b.1 ) pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm 

b.2 ) pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm  
b.3 ) pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm  

b.4 ) pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm  

c) na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v ods. 10 písmeno b) bod 

b.2,  

d) rozmery základov nemôžu presiahnuť:  
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d.1 ) jednohrob 120 x 250 cm  

d.2 ) dvojhrob 220 x 250 cm  

d.3 ) trojhrob - po dohode so správcom 

d.4 ) urnová schránka 50 x 50 cm  

d.5 ) detský hrob 90 x 200 cm  

e) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami 

susedných rámov, 

f) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 

g) pri osadzovaní náhrobkov, v časti určenej pre uloženie urien, musí byť dodržaný sklon 

dosiek, 

h) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované, 

i) úprava plochy okolo hrobového miesta je povolená len s písomným súhlasom 

prevádzkovateľa, ktorý spresní v povolení rozmer, materiál a výškové úpravy plochy, 

ktorá musí kopírovať terén na danom hrobovom mieste.  

j) Výška pomníka od najvyššieho bodu hrobového miesta nesmie presiahnuť 1,40 m, výška 

urnového miesta nesmie presiahnuť 0,40 m. 

11. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť 

a odstrániť stavebný materiál mimo areál cintorína. 

12. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ 

porušuje ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo ak by jeho činnosť rušila 

pohrebný obrad. 

13. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, resp. odnášať 

z pohrebísk časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku. 

14. Prevádzkovateľ pohrebísk uzatvára s realizátorom, resp. dodávateľom stavby zmluvu 

o výkone podnikateľskej činnosti, v ktorej určuje podmienky vstupu do areálu pohrebísk, 

podmienky za ktorých možno vykonávať stavebnú činnosť a poplatky súvisiace s výkonom 

podnikateľskej činnosti a  vstupom do areálu pohrebísk. 
 

Článok 4 

Povinnosti návštevníkov pohrebísk 
 

1. Návštevníci pohrebísk sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať 

sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo 

ktoré by urážalo pozostalých. Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné 

zariadenie pohrebísk. 

2. Do areálu pohrebísk sa zakazuje vodiť zvieratá. 

3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol alebo iné omamné látky. Osobám pod 

vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebiská zakazuje. 

4. Zakázané je odpad páliť a odkladať sa môže len na miestach alebo v nádobách určených 

prevádzkovateľom. 

5. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebiskách zapaľovať, len ak sú vhodným 

spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.  

6. Prevádzkovateľ pohrebísk je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel 

obmedziť alebo celkom zakázať. 
7. Vstup na vsypové a rozptylové lúky je pre verejnosť zakázaný. Kytice bez nádob na vodu, 

sviečky a vence možno umiestňovať len na plochy, ktoré sú na vsypových a rozptylových 

lúkach na tento účel vyhradené.  

8. V areáli pohrebísk sa zakazuje jazdiť na bicykli, skateboardoch a kolieskových korčuliach. 

Je však možné ísť popri bicykli, resp. popri kolobežke.  
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9. Vstupovať do areálu pohrebísk s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými 

prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom 

správcu pohrebísk a len po určených komunikáciách. 

10. Vstup motorovým vozidlom na pohrebiská je povolený: 

a) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do domu smútku, resp. domov 

rozlúčky  na vykonanie pohrebného obradu, alebo uloženie rakvy s telesnými 

pozostatkami zomretého do chladiacich zariadení, 

b) na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,  

c) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov 

a inú úpravu hrobového miesta na základe zmluvy o výkone podnikateľskej činnosti 

vystavenej prevádzkovateľom, 

d) na dopravu nevládnych a zdravotne ťažko postihnutých osôb. 

11. Prevádzkovateľ pohrebísk môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, 

ak nedodržiavajú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku. 

12. Každý vjazd motorovým vozidlom eviduje prevádzkovateľ pohrebiska. 

13. Na pohrebiskách a ich jednotlivých častiach nie je možné bez dohody s prevádzkovateľom 

pohrebiska umiestňovať veľké predmety. Donesené nádoby na polievanie nesmú byť 

skladované pri hroboch, prípadne pri zdrojoch vody. 

14. Okrem uvedených povinností je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi 

prevádzkovateľa. 
 

Článok 5 

Čas sprístupnenia pohrebísk verejnosti 
 

1. Pohrebiská  na území mesta Prievidza sú verejnosti prístupné takto:  

a) od 16. apríla do 15 októbra: denne v čase od 08.00 h do 20.00 h; 

b) od 16. októbra do 15. apríla: denne v čase od 08.00 h do 18.00 h; 

c) od 28. októbra do 8. novembra: denne v čase od 08.00 h do 21.00 h;  

d) od 24. decembra do 26. decembra: denne v čase od 08.00 h do 21.00 h. 

2. Mimo prevádzkovú dobu je vstup na pohrebiská bez povolenia prevádzkovateľa pohrebísk 

zakázaný. 

3. Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko. 

4. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo 

stanoveného času je možné po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. 

5. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská  dovolený len v sprievode dospelých osôb. 

6. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím hodín stanovených v ods. 1. bez 

osobitného upozornenia prevádzkovateľa. 
  

Článok 6 

Ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu a hrobky 
 

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia 

tlecej doby, ktorú určí pri zriaďovaní pohrebiska príslušný úrad verejného zdravotníctva 

na základe hydrogeologického prieskumu.    

2. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.  
3. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa pokynu obstarávateľa 

pohrebu buď v urne v urnovom háji, v kolumbáriu, rozptylom na rozptylovej lúke alebo 

vsypom , resp. uložením do hrobového miesta alebo hrobky. 
  

Článok 7 
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Tlecia doba pohrebísk 
 

1. Ľudské pozostatky alebo ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej 

doby 

2. Tlecia doba pre pohrebiská v k. ú. mesta Prievidza uvedené v čl. 1 tohto prevádzkového 

poriadku je 20 rokov. 

 

 
 

Článok 8 

Vedenie evidencie pohrebísk 
 

1. Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na : 

              a) evidenciu hrobových miest,  

              b) evidenciu prevádzkovania.  
         

Článok  9 

Spôsob nakladania s odpadmi 
 

1. Nájomcovia hrobových miest, urnových miest a návštevníci pohrebísk sú povinní odpad 

súvisiaci s výzdobou hrobových, urnových a rozptylových miest (zostatky vencov, kytíc,            

črepníkov, rôznych ozdobných nádob,  kahancov,  sviec a pod.) ukladať do 

veľkoobjemových kontajnerov, resp. smetných nádob určených na tento účel, umiestnených 

v areáloch pohrebísk, resp. ich  bezprostrednej blízkosti.  

2. Nájomcovia  hrobových a urnových miest sú povinní odpad súvisiaci so stavebnou činnosťou 

na pohrebiskách odviezť mimo pohrebiska, odstraňovať na vlastné náklady a likvidovať 

ho podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. 

3. Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu z pohrebísk na území mesta vrátane mestských 

častí zabezpečuje mesto Prievidza prostredníctvom zmluvného partnera na vlastné náklady. 

4. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je nájomca hrobového miesta a návštevník 

pohrebiska povinný odniesť do kontajnerov a nádob na to určených. 

5. Odpad vzniknutý podnikateľskou činnosťou pri budovaní obruby hrobového miesta, osadení 

pomníka a pod. je povinný na svoje náklady odstrániť ten, kto  na hrobovom mieste 

vykonáva podnikateľskú činnosť.  
 

Článok  10 

Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebných služieb na pohrebiská 
 

1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si v rámci činností obstarávateľ pohrebu 

dohodol zabezpečovanie,   organizáciu pohrebného obradu a prepravu  rakvy, sa posudzuje 

vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebísk ako „obstarávateľ“ týchto  služieb. 

2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný: 

a) odovzdať prevádzkovateľovi  zamatrikovanú kópiu listu o prehliadke mŕtveho a 

štatistické hlásenie o úmrtí osoby, pre ktorú sa pohrebný obrad obstaráva, 

b) odovzdať splnomocnenie pohrebnej služby k obstaraniu obradu od obstarávateľa 

pohrebu, 
c) uhradiť na základe objednávky poplatky za poskytnutie krátkodobého užívania domu 

smútku, resp. domov rozlúčky a pohrebiska k vykonaniu pohrebného obradu a za ďalšie 

služby, ku ktorým bol prevádzkovateľ pohrebnej služby splnomocnený do 1 hodiny pred 
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začatím pohrebného obradu v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 

prevádzkového poriadku. 

3. Pochovanie, t.j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo 

hrobky alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku zabezpečuje inému prevádzkovateľovi 

pohrebnej služby prevádzkovateľ  vlastnými zamestnancami, resp. technickými 

prostriedkami. To nevylučuje asistenciu a spoluúčasť pri pochovávaní zo strany 

zamestnancov pohrebnej služby, ktorá je obstarávateľom služieb. Za bezpečnosť 

a dodržiavanie predpisov BOZP v tomto prípade zodpovedná za svojich zamestnancov 

pohrebná služba, ktorá je obstarávateľom. 
 

 

 

Článok 11 

Cenník 
 

1. Cenník služieb súvisiacich s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta Prievidza, t. j. 

nájmom hrobových miest, urnových miest a ostatných služieb súvisiacich s nájmom 

hrobových a urnových miest, použitím rozptylovej lúky a poskytovaním vybraných služieb 

súvisiacich  s pochovávaním a smútočnými obradmi v dome smútku a v domoch rozlúčky 

tvorí prílohu tohto prevádzkového poriadku.  

2. Na základe odôvodnenej žiadosti nájomcu hrobového, resp. urnového miesta a po jej 

prerokovaní v mestskej rade, môže v osobitných prípadoch prevádzkovateľ znížiť cenu za 

službu určenú cenníkom. 
 

                                                             Článok 12 

                                                                 Plán hrobových miest 
 

Plány jednotlivých pohrebísk (hrobových a urnových miest) členené podľa druhov hrobových 

a urnových miest a lokalít v k. ú. Prievidza ( okrem Židovského cintorína, ktorého  prevádzkovateľov 

je ÚŽNO v SR ) sú zverejnené na  www.cintoriny.sk.  
 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

         Prevádzkový  poriadok  pohrebísk na území mesta Prievidza nadobúda  účinnosť  dňom  

         podpisu konateľa. 

 

        V Prievidzi 31. júla 2015 

 

 

                                                                                                 Ing. Marián Bielický 

                                                                                     konateľ spoločnosti TSMPD s.r.o. 

 

 

 

 

Prílohy Prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Prievidza:  

 

 1.Cenník služieb 

 2.Plán hrobových miest (viď www.cintoriny.sk) 

http://www.cintoriny.sk/
http://www.cintoriny.sk/
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Príloha č. 1  k Prevádzkovému poriadku pohrebísk na území mesta Prievidza 

CENNÍK SLUŽIEB 

súvisiacich s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta Prievidza 
 

Cintorínske služby 

 
Druh poplatku  Pohrebisko 

Prievidza 

Mariánska 

ulica 

Pohrebiská 

v mestských 

častiach 

*/  

1. Nájom hrobového miesta  na prvých 10 rokov vrátane 

miesta pre príslušenstvo hrobu : 

a) jednohrob      3 m
2
 

b) dvojhrob 

c) detský hrob    1 m
2
 

d) hrobka – za každý začínajúci 1 m
2
 

Ceny nájmov 

bez DPH 

34,00 € 

67,00 € 

12,00 € 

24,00 € 

Ceny nájmov    

bez DPH 

27,00 € 

54,00 € 

12,00 € 

24,00 € 

2. Nájom  hrobového miesta  na každých ďalších 10 rokov 

vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu : 

      a)  jednohrob      3 m
2
 

b) dvojhrob 

c) detský hrob    1 m
2
 

d) hrobka – za každý začínajúci 1 m
2
 

Ceny nájmov 

bez DPH 

40,00 € 

80,00 € 

14,00 € 

24,00 € 

Ceny nájmov 

bez DPH 

34,00 € 

67,00 € 

14,00 € 

24,00 € 

3. Nájom miesta na uloženie urny v rozmere 50 x 50 cm na 

prvých 10 rokov bez ohľadu na počet uložených urien. 

Ceny nájmov 

bez DPH 

34, 00 € 

Ceny nájmov  

bez DP 

34,00 € 

4. Nájom  miesta na uloženie urny v rozmere 50 x 50 cm na 

každých ďalších 10 rokov bez ohľadu na počet 

uložených urien. 

Ceny nájmov 

bez DPH 

47,00 € 

Ceny nájmov 

bez DPH 

47,00 € 

5. Rozptyl popola na rozptylovej lúke po kremácii alebo 

vykonanie vsypu na určené miesto vrátane zápisu do 

knihy rozptylov a vydania potvrdenia o rozptyle 

Cena služieb 

s DPH 

10,00 € 

 Služba 

rozptylu sa 

neposkytuje 

6. Exhumácia – vyzdvihnutie ľudských ostatkov uložených 

v hrobe do 10 rokov vrátane výkopových prác. 

Cena služieb 

s DPH 

570,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

570,00 € 

7. Exhumácia – vyzdvihnutie ľudských ostatkov uložených 

v hrobe do 20 rokov vrátane výkopových prác. 

Cena služieb 

s DPH 

400,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

400,00 € 

8. Exhumácia – vyzdvihnutie ľudských ostatkov uložených 

v hrobe nad 20 rokov vrátane výkopových prác. 

Cena služieb 

s DPH 

200,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

200,00 € 

9. Demontáž pôvodných  rámov a krycích dosiek pri 

likvidácii hrobového miesta. 

Cena služieb      

     s DPH 

    30,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

30,00 € 

10. Odkrytie a zakrytie hrobky s betónovým poterom pred 

a po pohrebnom obrade. 

Cena služieb      

     s DPH 

    40,00 € 

Cena služieb      

     s DPH 

    40,00 € 
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Ostatné  služby spojené so správou pohrebísk 

 
1. Použitie obradnej siene vrátane katafalku v dome 

smútku a domoch rozlúčky na 1 pohrebný obrad  

Cena služieb 

s DPH 

25,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

15,00 € 

2. Použitie výstavnej siene vrátane katafalku v dome 

smútku na Mariánskej ul. pred pohrebným obradom  

Cena služieb 

s DPH 

20,00 € 

nemajú 

výstavné 

siene 

3. Použitie chladiaceho zariadenia na uloženie telesných 

zostatkov alebo ostatkov zomrelého pred pohrebným 

obradom za každý aj začatý deň. 

Cena služieb 

s DPH 

7,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

7,00 € 

4. Služba správcu cintorína po 16.00 h, resp. v dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja – 1 osoba/ 1 

hodina práce 

Cena služieb 

s DPH 

12,00 € 

Cena služieb 

s DPH 

12,00 € 

                   

              */ Pohrebiská v mestských častiach : Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec, Necpaly  

 

 

 

Tento cenník platí po dobu platnosti Prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta 

Prievidza, vydanom Technickými službami mesta Prievidza s.r.o. dňa 31.07.2015 

 

  

 


