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 I. Ceny cintorínskych služieb              cena v EUR    
 

01/ Za užívacie právo k pohrebnému miestu                                                         

                            

a/ prepožičanie miesta pre hrob, hrobku alebo urnu v zemi vrátane 

    miesta pre príslušenstvo hrobu na tleciu dobu /10 rokov/ 

    za každý i začatý m2 (údržba, kosenie, odvoz odpadu, voda)                               15,00 

    

 

b/ obnova  /predĺženie/  užívacieho práva po uplynutí  tlecej 

    doby na miesto pre hrob, hrobku alebo urnu na dobu ďalších10 rokov 

    za každý i začatý m2  (údržba, kosenie, odvoz odpadu, voda)        15,00 

          

 

02/ Cintorínske práce a služby 

 

1 Výkop hrobu – letné obdobie (16.03. – 14.11.) – 930311 

- Jednohrob (180x220x90 cm)          80,00

     

- Dvojhrob (220x220x90 cm)        100,00

   

- Detský hrob (130x160x80 cm)          40,00

     

 

2. Výkop hrobu - zimné obdobie ( 15.11. – 15.03.) 

- Jednohrob (180x220x90 cm)          94,00

     

- Dvojhrob (220x220x90 cm)        124,00

   

- Detský hrob (130x160x80 cm)          47,00

     

 

      3.   Hrobka, hrob    

       a/ odkrytie a zakrytie  hrobky, hrobu         15,00

      

            b/ vyberanie a uloženie  betónových dosák        10,00

             

            c/ izolačná fólia             3,00

               

            d/ betónová mazanina               20,00

    

           Úkony č. 3 a, b,   budú fakturované s  50 % prirážkou, pokiaľ sú  

           vykonávané v deň pracovného pokoja, v deň pracovného 

           voľna a sviatky 

 

      4.   Pri vstupe na cintorín za účelom rekonštrukcie hrobu, opravy 

            prípadne výstavby hrobky a osadenie pamätnej tabule 

            jednorazový poplatok vo výške          15,00

          

 



03/ Exhumácia a vyzdvihnutie ľudských  ostatkov                                                 

 

a/ exhumácia z hrobu – hrobky ľudských ostatkov do 10 rokov  

   od dátumu pochovania               150,00 

      

b/ exhumácia z hrobu – hrobky ľudských ostatkov nad  

    10 rokov od dátumu pochovania                                 100,00

         

c/ uloženie exhumovaných ľudských ostatkov  do 

    nového hrobu                         50,00

         

    K cenám za exhumáciu ľudských ostatkov 

    sa pripočítavajú ceny za výkop nového hrobu. 

     

    Úkony a,b,c v deň pracovného pokoja, pracovného voľna  

    a sviatky sa fakturujú s 50 % prirážkou 

 

04/ Uloženie popola zomrelého 

 

a/ uloženie urny do zeme alebo vyzdvihnutie urny zo zeme, 

    z betónovej schránky v zemi                     10,00             

b/ uloženie alebo vyzdvihnutie urny z hrobky                              10,00

             

c/ rozsyp popola v urnovom háji            5,00

           

    

 Úkony a,b,c sa v deň pracovného pokoja, pracovného voľna  

    a sviatky účtujú s 50 % prirážkou 

 

II. Pohrebné služby 
 

01/ Prepožičanie obradnej miestnosti letné obdobie         30,00

  

02/ Prepožičanie obradnej miestnosti zimné obdobie        40,00          

 

03/ Prepožičanie výstavnej  miestnosti letné obdobie        15,00

  

04/ Prepožičanie výstavnej miestnosti zimné obdobie        20,00

  

05/ Použitie katafalku             10,00

     

06/ Použitie kaplnky             30,00

    

07/ Použitie chladiaceho zariadenia za 24 hodín         10,00

    

08/ Účasť organizátora pri pietnom akte                                          10,00

             

09/ Ozvučenie pri hrobe, kaplnke                     10,00

             



10/ Zhotovenie smútočného panelu /fot. tabuľa/          3,00

  

11/ Návšteva domu smútku po pracovnej dobe 

      1 hodina letné obdobie          10,00 

  

12/Návšteva domu smútku po pracovnej dobe 

       1 hodina  zimné obdobie          20,00    

      

13/ Prepožičanie vozíka  5,00  

     

     Úkony 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10,11 a 12 v deň pracovného pokoja, 

     v deň pracovného voľna a vo sviatky sa fakturujú s 50 %    

     prirážkou. 

       

III. Preprava automobilom                                                                       
                    

01/ Podľa záznamu o prevádzke vozidla pre jedného zákazníka 

     a/ za každý i začatý km jazdy          0,60 

  

     b/ jednorazový poplatok za jazdu  mimo pracovnej doby t. j. 

     Po – pia 15oo hod. – 7oo hod., So, Ne a sviatky 24 hod. denne   10,00 

  

 

02/ Druhý člen osádky za každú 1/4 hodinu        2,00 

  

 

03/ Čakacia doba od pristavenia automobilu  do ukončenia úkonu 

      za každú začatú 1/4 hodinu         1,00 

  

 

04/ Vynášanie z bytu – z miesta úmrtia  1 pracovník                             10,00   

                                    

 

05/ Použitie pohrebného vozidla v sprievode jednorazovo + km    10,00 

                     

      Ceny za úkony 02, 03, 04, 05   sa zvyšujú o 25 %  

      pokiaľ tieto úkony boli vykonané po pracovnej dobe a 50 % 

      pokiaľ tieto boli vykonané v deň  pracovného pokoja alebo 

      v deň pracovného voľna a vo sviatky. 

 

IV. Ostatné služby 
 

01/ Zvesenie mŕtvoly, manipulácia s mŕtvolou pri havárii, 

      utopení, vražde a pod., 1 pracovník       30,00 

  

02/ Nosenie rakvy v rukách + uloženie do hrobu, hrobky 1 pracovník NC   10,00  

 

03/ Nosenie rakvy v rukách + uloženie do hrobu, hrobky 1 pracovník SC   15,00  

                                 



04/ Manipulácia s vencami pri preprave – 1 veniec                   0,50 

   

05/ Upevnenie kytice na  rakvu          1,00 

 

06/ Manipulácia s mŕtvolou pred pohrebom         7,00 

  

07/ Príprava pohrebného obradu až do ukončenia pohrebu 1 hod 1 pracovník        10,00 

 

08/ Príplatok za sťažené podmienky pri manipulácií s mŕtvolou  

      (pri prevozoch zašpinenie krvou)          10,00

    

09/ Obliekanie             20,00 

 

10/ Holenie, umývanie, úprava                                                                            5,00  

 

11/ Uloženie zosnulého do rakvy          10,00        

                      

12/ Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe            0,50 

                                                                   

13/Vybavenie matriky             5,00 

 

14/ Vybavovanie obradu             5,00 

                       

     Ceny za úkony 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,  14  sa zvyšujú 

     o 50% pokiaľ tieto úkony boli vykonané v deň pracovného pokoja alebo 

     v deň pracovného voľna a sviatky 

 

 
Ceny sú uvedené s DPH   

Položky 01/a,  01/b  sú oslobodené od DPH v zmysle § 38 ods, 3 zákona o DPH.  

 

Cenník platí od  01.01.2022 

 
 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľubomír Krett 

       riaditeľ VPS p.o. Stará Ľubovňa   

 

 

 

 

 

 

 


