Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods. 4, písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012,
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
Článok 1
Identifikačné údaje

Pohrebiská:

a) Nový cintorín, ul. Pietna, Hradisko (krematórium s domom smútku
v súkromnom vlastníctve)
b) Starý cintorín, ul. M. Rázusa s domom smútku
c) Zástranie s domom smútku
d) Zádubnie s domom smútku
e) Budatín s domom smútku
f) Brodno s domom smútku
g) Vranie
h) Považský Chlmec s domom smútku
i) Závodie
j) Bánová
k) Strážov
l) Bytčica (katolícky) s domom smútku
m) Bytčica (evanjelický) s domom smútku
n) Trnové s domom smútku
o) Mojšová Lúčka s domom smútku
p) Žilinská Lehota

Zriaďovateľ pohrebísk: Mesto Žilina
Prevádzkovateľ pohrebísk: Funeral & spol. s r.o.
IČO: 36 394 777
Článok 2
Úvodné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebísk na území Mesta Žilina
v súlade so zákonom č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“). Určuje podmienky,
zásady a opatrenia, ktoré treba dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebísk.

Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa najmä:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebísk:
Správou pohrebísk sa rozumie najmä uzatváranie nájomných zmlúv, ktorými prevádzkovateľ
pohrebísk prenecháva nájomcom hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov, vedenie a aktualizácia dát o hrobových miestach a nájomných zmluvách
s ich pravidelným predkladaním do evidencie Mestského úradu, zabezpečenie vyberania
nájomného podľa schváleného cenníka za užívanie hrobového miesta napr. vypísaním
poštovej poukážky, písomné informovanie nájomcov, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné
zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty, ďalej písomné vypovedanie
a doručenie výpovede nájomných zmlúv najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na
ktorú bolo nájomné zaplatené, vykonávanie celodenného dozoru na pohrebiskách,
zabezpečovanie revízie energetických zariadení a sledovanie spotreby energií na všetkých
pohrebiskách a domoch smútku, zber odpadu z pohrebísk do smetných nádob a kontajnerov,
dodávka úžitkovej vody, sprístupňovanie pohrebísk verejnosti počas otváracích hodín.
e) správu domov smútku,
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebiskách.
Článok 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

a) Nájom hrobového miesta vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len
„zmluva“), uzatvorenej medzi prevádzkovateľom pohrebísk ako prenajímateľom a žiadateľom
– nájomcom na dobu neurčitú. Zmluva musí mať písomnú formu. Uzatvorením zmluvy
nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť
len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady. Nájomca nie je
oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu.
b) Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo užívať
hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu
uložiť ľudské pozostatky a ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým
miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy, ustanovení tohto prevádzkového poriadku
pohrebísk, pokynov prevádzkovateľa pohrebísk, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým
poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi,
týkajúcimi sa prevádzkovania pohrebísk.
c) Po uzavretí zmluvy o nájme hrobového miesta je nájomca povinný toto miesto označiť
spôsobom na pohrebisku obvyklým a upraviť tak, aby nebol narušený estetický vzhľad
pohrebiska. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom zmluvy a pokynmi prevádzkovateľa
pohrebísk 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.
d) Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobky,
rámu, základov, pomníka, náhrobného kameňa, náhrobnej dosky) je nájomca povinný
požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Pri realizácii stavby je
nájomca povinný sa riadiť podmienkami (rozmery, tvar stavby, použitý materiál, umeleckoarchitektonický vzhľad) stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska a je povinný dodržať
všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Nájomca realizuje
stavbu na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu ako aj zhodnotenie odpadu
podľa platnej legislatívy.
e) Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo odcudzenie
majetku na pohrebisku.

f) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto a k nemu
bezprostredne prislúchajúce okolie (najmenej 0,3 m od hrobu, resp. základov, obruby
pomníka) v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené
a príslušenstvo hrobu musí byť osadené tak, aby neohrozovalo návštevníkov pohrebiska alebo
okolité hrobové miesta. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku
nájomcami hrobových miest je zakázané.
g) V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie,
životy a majetok ďalších osôb, je nájomca hrobového miesta povinný bez zbytočného odkladu
zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa
pohrebiska, je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby
bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.
h) Osoby, ktoré vykonávajú na pohrebisku práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné
sa riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
i) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca žiadnym spôsobom manipulovať s ľudskými
ostatkami. S urnami s popolom môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len
s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska.
j) Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na
pohrebisku ani umiestňovať lavičky, realizovať schody, rôzne zábrany a zábradlia bez
predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
k) Pred každým pochovaním do hrobu s osadeným príslušenstvom hrobu je nájomca povinný
toto príslušenstvo alebo jeho súčasti demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom
pohrebiska, najmä v záujme bezpečnosti osôb pri výkope a ukladaní zosnulého do hrobu
(alebo podľa dohody s prevádzkovateľom pohrebiska).
l) V prípade, ak bolo hrobové miesto po dodržaní zákonných podmienok zrušené a nájomca
ani po výzve prevádzkovateľa pohrebiska neodstráni príslušenstvo hrobu alebo nájomca nie
je známy, prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá toto príslušenstvo obci. Príslušenstvo hrobu sa
potom považuje za opustenú vec. Prevádzkovateľ pohrebiska v takýchto prípadoch musí
zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom príslušenstva
hrobu.
m) Prevod nájmu k prenajatému hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže
vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk.
V prípade úmrtia nájomcu hrobového miesta ak žiadna z osôb blízkych nájomcovi alebo iná
osoba nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva
toto hrobové miesto počas plynutia tlecej doby bez nájomcu.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti týchto miest

a) Návštevníci pohrebísk a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať tento
prevádzkový poriadok, pokyny prevádzkovateľa pohrebísk a musia sa správať spôsobom
zodpovedajúcim piete miesta. Nesmú robiť hluk, požívať alkoholické nápoje a iné návykové
látky, vstupovať pod ich vplyvom na pohrebiská, odkladať odpadky a iné veci mimo miest na
to určených, spaľovať trávu a iný odpad, vodiť psov a iné zvieratá, poškodzovať pomníky,
zariadenia, objekty a zeleň. Ďalej nesmú ponúkať tovary a služby na pohrebisku spôsobom,
ktorým budú obťažovať iných návštevníkov pohrebiska.
Ukladanie a skladovanie nádob, náradia a iných predmetov okolo hrobových miest je
zakázané.

Sviečky a kahance na pohrebiskách možno rozsvecovať len na hrobovom mieste a mieste na
to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru a poškodenia iných hrobových
miest a vybavenosti pohrebiska.
Voda na pohrebiskách je určená len na polievanie zelene pri hrobových miestach a na čistenie
zariadení hrobových miest. Je zakázané odnášať vodu z pohrebísk ako aj napájať hadice na
polievanie na odbernom mieste vody pohrebiska.
b) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch pohrebiska
s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska a s jeho predchádzajúcim
súhlasom.
c) Motorové vozidlá môžu vchádzať na pohrebisko len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk a používať len vyhradené komunikácie.
d) Odpad je nutné odkladať na určené miesta. Každý subjekt vykonávajúci kamenárske alebo
iné stavebné práce na hrobových miestach je povinný vyčistiť okolie hrobového miesta,
nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri stavbe a oprave
pomníkov, alebo inej údržbe hrobového miesta, musí odviesť z pohrebiska.
e) Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebísk.
Článok 6
Otváracia doba pohrebísk

a) Otváracia doba pohrebísk v meste Žilina je:
od 8.11. – do 15.4. denne
od 16.4. - do 7.11. denne

od 7.00 – 18.00 hod.
od 7.00 – 20.00 hod.

Prevádzkovateľ pohrebísk môže vstup na pohrebisko, alebo jeho časť, dočasne zakázať alebo
obmedziť, napr. v dobe prebiehajúceho pohrebu, vykonávania terénnych úprav, exhumácií,
slávnostného kladenia vencov, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a ak nie je možné
zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
b) Práce pri realizácii akejkoľvek stavby alebo na úpravách existujúcich stavieb na
pohrebiskách sa môžu vykonávať len v pracovné dni v čase od 7.30 hod. – do 18.00 hod.
Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

a) Maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva:
- jednohrob dospelých dĺžka 2.50 m x šírka 1.20 m,
- dvojhrob dospelých dĺžka 2.50 m x šírka 2.40 m, trojhrob dĺžka 2.50 m x šírka 3.60 m, atď.,
- detský hrob podľa rozmerov rakvy dĺžka 1.00 m x šírka 0.80 m,
- urnové miesto maximálne 0.80 m x 0.80 m.
b) Hrob musí spĺňať tieto požiadavky:
- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1.60 m, pre dieťa
menšie ako 10 rokov najmenej 1.20 m,
- dno musí ležať najmenej 0.50 m nad hladinou podzemnej vody,
- rakva musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1.20 m.
c) Akákoľvek zmena druhu hrobového miesta je možná len so súhlasom prevádzkovateľa
pohrebísk s tým, že musia byť dodržané maximálne rozmery nového druhu hrobového miesta.
V prípade prekročenia základných rozmerov u nových hrobov sa za každý začatý m2 účtuje
jednorázovo poplatok 100.00 €.

Predné a zadné hrany obruby musia byť v jednej rovine s hranami rámov susedných hrobov.
Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0.30 m.
d) Ukladať ľudské pozostatky a ostatky na pohrebisku je možné len s vedomím
prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je pred uložením ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje
potrebné pre vedenie evidencie hrobových miest.
e) V existujúcich hroboch môžu byť uložené spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v urne
najmenej 0.70 m pod povrchom zeme alebo v betónovej šachte s rozmermi 0.80 m x 0.80 m
s hĺbkou 0.30 m.
f) Výkopové práce súvisiace s pochovaním a exhumáciou môžu vykonávať len školení
pracovníci. Uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov môžu vykonávať len
školení pracovníci pohrebných služieb, výnimky sa udeľujú len v prípadoch ako sú
uniformované obrady vojakov, policajtov a hasičov.
g) Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého
hrobu do uplynutia tlecej doby, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného
hrobu. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov
a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
h) Plány hrobových miest na pohrebiskách, na prevádzkovanie ktorých sa vzťahuje tento
prevádzkový poriadok pohrebísk, sú prístupné k nahliadnutiu u zriaďovateľa pohrebísk
(Mesto Žilina) alebo u prevádzkovateľa pohrebísk.
Článok 8
Dĺžka tlecej doby

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na
pohrebiskách podľa zloženia pôdy najmenej 10 rokov.
Článok 9
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

a) Evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
vedie prevádzkovateľ pohrebísk.
b) Prevádzkovateľ pohrebísk predloží kópie uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom
hrobových miest zriaďovateľovi pohrebísk do 5 pracovných dní zriaďovateľovi pohrebísk.
Zriaďovateľ zverejní nájomné zmluvy podľa §47 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Kópie
nájomných zmlúv v uvedenom termíne predloží prevádzkovateľ pohrebísk zriaďovateľovi pri
každej zmene a doplnení nájomnej zmluvy.
Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi

a) Odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním
pohrebísk v zmysle tohto
prevádzkového poriadku pohrebísk sú komunálnymi odpadmi. Podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi upravuje VZN Mesta Žilina č.25/2009 o odpadoch.
b) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta (okrem stavebných úprav) je nájomca
hrobového miesta a návštevník pohrebiska povinný odniesť do kontajnerov a nádob na to
určených v rámci pohrebiska.
c) Na pohrebisku vznikajú tieto druhy odpadu:

- biologicky rozložiteľný odpad - suché kvety, pokosená tráva, lístie, suché konáre a pod.
Tento odpad sa vyváža priebežne v kontajneroch 1100 litrov alebo VKK.
- tuhý odpad - plastové obaly a tašky, kvetináče, kahance, sklo, stavebný odpad, kovový
odpad a pod. Tento odpad je priebežne sústreďovaný na pohrebisku do zberných
a veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa vyvážajú podľa potreby. Odvoz stavebného odpadu
po vybudovaní príslušenstiev hrobov alebo po úprave existujúcich stavieb na pohrebiskách
zabezpečí nájomca hrobového miesta na vlastné náklady, alebo ním poverená firma na jeho
náklady.
d) Zber odpadov na pohrebisku je zabezpečený umiestnením malých odpadových košov (na
ostatný – iný biologicky nerozložiteľný odpad), 1100 litrových kontajnerov
a veľkokapacitných kontajnerov (osobitne na biologicky rozložiteľný odpad a na ostatný – iný
biologicky nerozložiteľný odpad).
e) Odpadom v zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch je aj zemina po výkopoch hrobov
a výkopoch základov pre pomníky.
Po zasypaní hrobu sa nechá zemina spravidla do 30 dní uľahnúť, odvoz zvyšnej zeminy na
miesto na to určené zabezpečí prevádzkovateľ pohrebiska. Odvoz a zhodnotenie zeminy po
výkopoch základov pre pomníky zabezpečí nájomca hrobového miesta na vlastné náklady,
alebo ním poverená firma na jeho náklady.
Článok 11
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebiská

a) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup
na pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu a služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu.
b) Pohrebná služba sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
c) Pohrebná služba alebo objednávateľ pohrebu musí oznámiť prevádzkovateľovi pohrebísk
včas termín pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebiska po oznámení musí zabezpečiť odborný
dohľad a dozor s ohľadom na to, aby nedošlo pri pohrebe k poškodeniu vedľajších hrobových
miest.
Článok 12
Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení

a) Pohrebné dni sú stanovené na každý pracovný deň v týždni. Vo výnimočných prípadoch
možno vykonať pohreb i v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok.
b) Časové rozmedzie konania pohrebných obradov na pohrebiskách a v obradných sieňach
Domov smútku, časový interval medzi začiatkami dvoch po sebe nasledujúcich obradov
stanovuje prevádzkovateľ pohrebísk.
c) Za účelom použitia obradnej siene je prevádzkovateľ pohrebnej služby povinný najmä:
- vopred dojednať použitie obradnej siene s prevádzkovateľom pohrebísk,
- využiť obradnú sieň výhradne na vykonanie smútočného obradu a rozlúčky so zosnulým,
- prevziať od prevádzkovateľa pohrebísk obradnú sieň a po skončení smútočného obradu ju
odovzdať prevádzkovateľovi pohrebísk,
- po skončení dojednanej doby použitia obradnej siene túto vrátiť do pôvodného stavu,
- prevziať zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich z platných predpisov a noriem
počas dojednanej doby použitia obradnej siene, najmä predpisov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a predpisov o ochrane pred požiarmi a o požiarnej prevencii.

Článok 13
Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadení pohrebísk

a) Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu,
technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
b) Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia uvedených priestorov (súbor opatrení
zahrňujúci mechanickú očistu a dezinfekciu zameraný na ničenie a odstraňovanie
mikroorganizmov). Pri znečistených plochách sa zachováva dvojfázový postup čistenia –
najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných
koncentráciách a potom následná dezinfekcia.
c) Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie – predpísaná koncentrácia
dezinfekčného prostriedku, dezinfekčné prostriedky sa pripravujú vždy čerstvé čo najkratšiu
dobu pred použitím, musí sa dodržať odporúčaná doba pôsobenia.
d) Pre prevádzkové priestory a zariadenia pohrebísk sú vhodné nasledovné prostriedky:
- na mechanickú očistu – detergenty, tekuté prášky,
- na dezinfekciu – SAVO (5% 30 min.), Chloramín B (2% 30 min.), Jodonal B (2,5% 30
min.), Forten (0,5% 1hod.).
e) Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu – podľa potreby,
- chladiace zariadenia na ukladanie ľudských pozostatkov – po každom použití a podľa
potreby.
Článok 14
Cenník

Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku tvorí Prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku.
Článok 15
Záverečné ustanovenia

a) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta, poverení zamestnanci
mesta, poslanci mesta a Mestská polícia.
b) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Zásady prevádzkovania pohrebísk
v meste Žilina č. 8/2007 zo dňa 13.11.2007.
c) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobových miest zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté, ak osoby oprávnené z týchto právnych vzťahov
sú známe a podmienky užívania hrobových miest sú splnené.
d) VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 17.12.2012. VZN bolo
vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina na dobu 15dní dňa 21.12.2012.
e) Tento prevádzkový poriadok pohrebísk nadobúda účinnosť dňa 05.01.2013.

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina

Príloha č. 1 Cenník poplatkov a služieb na pohrebisku.
a) Prenájom hrobového miesta (jednohrob aj prehĺbený)
- za každý ďalší hrob
Prenájom urnového miesta (max. 80cm x 80cm)
Prenájom detského hrobu (100cm x 80cm)
Prenájom hrobky do 4m2
Prenájom hrobky do 6m2

5.00 €/1 rok
5.00 €/1 rok
2.00 €/1 rok
2.00 €/1 rok
20.00 €/1 rok
30.00 €/1 rok

V prípade prekročenia základných rozmerov stanovených týmto prevádzkovým poriadkom
pohrebísk u nových hrobov za každý začatý m2
100.00 €
Nájomné sa platí minimálne na jeden rok a maximálne na desať rokov vopred.
b) Poplatok za vjazd motorovým vozidlom na pohrebisko pre kamenárske, stavebné firmy
a zhotoviteľov náhrobkov
150.00 €/rok
Jednodenný vjazd motorových vozidiel na pohrebiská s výnimkou pohrebných služieb, ZŤP
a ZPS (pre držiteľov preukazov ZŤP, ZPS vstup zdarma iba na základe
preukázania sa preukazom
5.00 €
c) Rezervácia hrobových miest bez pochovania s lokalizáciou hrobového miesta –
jednorazový poplatok
100.00 €
d) Reklamné plochy na to určené
100.00 €/rok

