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Návrh VZN: vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 13.04.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 25.04.2018 

VZN zverejnené na úradnej tabuli dňa 03.05.2018 

Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.06.2018 

 

 

Mesto Nemšová podľa § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ ) a § 30 ods. 1 zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len „zákon o pohrebníctve“ ) v y d á v a  toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.   3/2018 

O prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Nemšová 
 

Článok  1 
Úvodné ustanovenie 

 
Mesto Nemšová týmto všeobecne záväzným nariadením schvaľuje Prevádzkový poriadok 
pohrebísk na území mesta Nemšová, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia.  

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Nadobudnutím platnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN  č. 15 o správe , údržbe    
    a prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku na území mesta Nemšová zo dňa 6.11.2006  ako        
    aj dodatok č.1 k tomuto VZN schválený  na  rokovaní MsZ dňa 15.12.2008.  
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej. 
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 390 dňa    
    02.05.2018 a nadobúda platnosť dňom schválenia. 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.06.2018. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                   Ing. František Bagin 
                                                                                                   primátor mesta Nemšová 

 
 
 

 
 
 
 
 

V Nemšovej dňa 03.05.2018 
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Príloha č.1 
 

Prevádzkový poriadok pohrebísk  na území mesta Nemšová 
 
 
 

Článok 1 
Rozsah platnosti 

 
1. Tento prevádzkový poriadok pohrebísk ( ďalej „prevádzkový poriadok“ ) upravuje prevádzku na   
všetkých pohrebiskách nachádzajúcich sa na území mesta Nemšová, teda aj v jeho mestských častíach 
- Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada a to :  
      v Nemšovej  -  na ulici Moravská  vrátane Domu smútku  s chladiacim zariadením, 
                           -  na ulici Janka Palu  vrátane Domu smútku,   
      v Nemšovej m. č, Ľuborča na ulici Družstevná  vrátane Domu smútku  
      v Nemšovej m. č. Kľúčové na ul. Trenčianska vrátane Domu smútku  
     v Nemšovej m. č. Trenčianska Závada. 
 
2. Na cintoríne v Nemšovej ul. J.Palu sa  z kapacitných dôvodov už nezriaďujú nové hrobové miesta. 
Pochovávanie zosnulých na tomto pohrebisku je možné výhradne tak, ako to upravuje čl. 8 tohto 
prevádzkového poriadku s tým, že sa bude jednať o pozostatky alebo ostatky manžela, manželky. Na 
tomto pohrebisku je dovolené uložiť pozostatky, alebo ostatky tých, ktorí majú k 31.12.2008 vopred 
zhotovené a osadené náhrobné, alebo záhlavné pomníky prípadne epitafnú dosku.  
 
 

Článok 2 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska 

 
Prevádzkovanie pohrebísk zabezpečuje: 
Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová 
so sídlom Mierové námestie 21, 914 41 Nemšová, 
v zastúpení vedúcim prevádzky, 
IČO: 35604956, 
registrovaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín pod č. 309 – 11370,  
č. OŽP – A/ 2008/ 03885 – 2, č. OŽP – A/ 2008/ 03885 – 3.  
(ďalej „prevádzkovateľ pohrebiska“). 
                                                                                                                                                      

                                                               
Článok 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách 
 

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä: 
    a)  výkopové práce súvisiace s pochovávaním ( vykopanie a zakopanie hrobu) alebo s exhumáciou, 
    b)  vykonávanie  exhumácie, 
    c)  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, 
    d)  správu a údržbu pohrebísk a domu smútku, 
    e)  správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku 
    f)  prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene v dome smútku na mestskom pohrebisku na  
         ul. Moravská, v domoch smútku na  ul. Janka Palu, ul. Družstevná, ul. Trenčianska.  
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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Článok 4 
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

 
1. Prevádzkovateľ pohrebiska zaisťuje riadnu údržbu pohrebísk, najmä sa stará o ich vonkajší 
vzhľad, spoločné hroby a neprepožičané miesta na pohrebiskách, údržbu zelene, čistotu, 
úpravu komunikácií, údržbu oplotenia, technickú vybavenosť na pohrebiskách, uzatvára 
zmluvy o nájme hrobového miesta.  
 
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:  
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,  
b) zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku  a v dome smútku 
c) viesť evidenciu hrobových miest a túto viesť aj v spolupráci s príslušnou pohrebnou 
službou, ktorá zabezpečuje pohreb,  
d) písomne informovať nájomcu o 1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné  
    zaplatené, 2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa;  
    súčasne túto informáciu zverejniť namieste obvyklom na pohrebisku, 
e) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa príslušného zákona  
f) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu  
   primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok regionálneho úradu verejného  
   zdravotníctva, 
g) vykonávať dozor na prevádzkovým poriadkom, 
h) predkladať MsZ v Nemšovej na schválenie a následne umiestniť na viditeľnom a 
dostupnom mieste prevádzkový poriadok a  cenník služieb, 
i)  umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko a do domu smútku na  
    vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.  
    Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom a plánom pohrebných  
   obradov určených prevádzkovateľom pohrebiska, 
j) zabezpečiť a udržiavať funkčnosť zariadení v domoch smútku, zabezpečiť dezinfekciu 
chladiacich zariadení a ostatných zariadení podľa príslušných predpisov.  
 
3. Prevádzkovateľ pohrebiska umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho 
sprístupneniu verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.  
 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva čistenie hrobov z dôvodu možného poškodenia, 
túto činnosť si zabezpečuje nájomca hrobového miesta na vlastné náklady. 
 

                                                               Článok 5 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

 
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo  
    miesto na uloženie urny.  
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. Uzatvorením nájomnej zmluvy 
prenecháva prevádzkovateľ pohrebiska za nájomné nájomcovi hrobového miesta na uloženie ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomca hrobového miesta je povinný dodržiavať ustanovenia 
prevádzkového poriadku.                                                                                                                                                          
3.Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v riadnom stave, na vlastné náklady  
    zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30cm okolo celého obvodu  
    hrobu, ak sa miesto inak neupravuje. 
5. 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. 
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6. V časti pohrebiska  určenej na uloženie urien je zakázané svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby  
    pomníkov, ukladať dlažbu a stojany. 
7. Oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie  
    evidencie. 
8.  Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol narušený estetický    
     vzhľad pohrebiska. 
9.  Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť   
     vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie  
     ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je povinný zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska. 
 

Článok 6 
Povinnosti návštevníkov pohrebísk 

 
1. Na pohrebisku a v jeho okolí sú návštevníci povinní správať sa primerane k piete miesta, zdržať sa  
    konania, ktorým by rušili dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.  
    Je zakázané poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenia pohrebísk. 
2. V areáli pohrebiska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky. 
3. Do areálu pohrebísk sa zakazuje vodiť zvieratá.  
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 pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel  
    obmedziť alebo celkom zakázať. 
7. V areáli pohrebísk sa zakazuje jazdiť na bicykli, skateboardoch  kolieskových korčuliach, je však  
    možné ísť popri bicykli, resp. kolobežke.   
8. 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. 
9. 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. 
10. prevádzkovateľ pohrebísk môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak  
      nedodržujú ustanovenia tohto prevádzkového poriadku. 
11. Okrem uvedených povinností je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi  
      prevádzkovateľa pohrebiska. 
 

 
 

Článok 7 
Čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti 

 
1.  Pohrebiská na území mesta Nemšová sú verejnosti prístupné takto: 
a)  od 1.apríla do 30. septembra od 800 hod. do 2100 hod.  
b)  od 1. októbra do 31. marca od 800 hod. do 1800 hod. 
c)  od 28. októbra do 5. novembra od 800 hod. do 2000 hod. 
d)  od 24. decembra do 26. decembra od 800 hod. do 2000 hod. 
2.  Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať či obmedziť a to v čase   
     vykonávania terénnych úprav na cintoríne alebo v čase vykonávania exhumácie. 
3.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v sprievode dospelých osôb. 
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Článok 8 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov, plán hrobových miest 

 
1. Ľudské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest. 
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať nasledovné podmienky: 
    a) hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m;  
        pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m. 
    b) dno musí ležať najmenej 0,5m nad hladinou podzemnej vody, 
    c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m. 
    d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo   
        výške 1,2m. 
3. Pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch: 
    a/ dĺžka hrobu   210 cm    
    b/ šírka hrobu     80 cm 
    c/ hĺbka hrobu  160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve 
    d/ hĺbka hrobu 220 cm, ak má byť v hrobe uložená v rakva s ľudskými pozostatkami ďalšieho   
        zomretého 
    e) ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť. 
4. Pri zhotovení obruby hrobov musia byť dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery:  
    a/ pre jednohrob dospelých 110 x 250 cm 
    b/ pre dvojhrob dospelých  200 x 250 cm 
    c/ pre hrob dieťaťa do 6 rokov 80 x 140 cm 
    d/ pre hrob dieťaťa do 14 rokov 90 x 200 cm 
    e/ pre uloženie urny 50 x 50 cm 
5. Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 10 rokov) uložiť rakvu s   
    ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských  
    ostatkov a vrstva nad rakvou bude najmenej 1m. 
6. Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva  
    uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak,  
    aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami. 
7. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať do  
    urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek. 
8. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo  
    ostatkami  možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového  
    miesta. 
9. Výkopové práce na pohrebiskách je možné uskutočňovať len na základe predchádzajúceho  
    vytýčenia  hrobového miesta prevádzkovateľom pohrebiska. Na dočasné uloženie zeminy pri  
    výkopových prácach je možné použiť okolitý priestor hrobového miesta tak, aby nedošlo  
    k poškodeniu a znehodnoteniu susedných  náhrobkov  a pomníkov. Prebytočnú vykopanú zeminu je  
    osoba, ktorá vykonáva výkopové  práce povinná odviezť z pohrebiska a naložiť s ňou v súlade  
    s platným zákonom o odpadoch. 
10. Vykonávateľ stavebných a kamenárskych prác je povinný preukázať sa prevádzkovateľovi  
      pohrebísk  a zamestnancom  mesta Nemšová písomným súhlasom osoby, ktorá ho oprávnila na ich  
      vykonanie. Na drobné opravy existujúcich hrobov a náhrobných kameňov, pri ktorých sa nemenia  
      rozmery hrobu, nie je potrebný súhlas k úprave hrobu. 
11. Plány jednotlivých pohrebísk ( hrobových miest ) nachádzajúcich sa ma území mesta Nemšová  
   sú zverejnené na www.pamiatkazosnulych.sk.  
 
 

Článok 9 
Dĺžka tlecej doby 

 
1.Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe so stenami a dnom z rastlého terénu 
je 15 rokov. 
2.Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe so stenami z betónových dielcov a 
dnom len z rastlého terénu a v krypte je 20 rokov. 
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Článok 10 
Vedenie evidencie pohrebísk 

 
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na: 
1. Evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:                                                                                                                                                              
    a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené                                                                                 
    b) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, 
    c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo       
        hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
    d) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak   
        je nájomcom obec 
    e) dátum uzavretia nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu 
    f)  údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy 
    g) skutočnosť, či je hrob hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo   
        pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob 
    h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:  
    a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal 
    b )zrušení pohrebiska 
3. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva prevádzkovateľ pohrebiska. 

 
 

Článok 11 
Spôsob nakladania s odpadmi 

 
1. Na pohrebisku je možné odpady ukladať len na miesta na to určené (odpadové nádoby) v súlade  
    so zákonom o odpadoch v platnom znení a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením  
    mesta o odpadoch. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z činnosti stavebnej  
    úpravy hrobového miesta (budovania obruby, hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska na  
    vlastné náklady. 
2. 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. 
3. Odpady  vznikajúce v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta Nemšová podľa tohto 
prevádzkového poriadku sú komunálnymi odpadmi. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
upravuje  všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová o nakladaní s odpadmi. 

 
 

Článok 12 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 
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) 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 začatím  
        pohrebného obradu v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 
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Článok 13 
Cenník 

 
1. Cenník služieb súvisiacich s prevádzkovaním pohrebísk na území mesta Nemšová, t. j. nájmom  
    hrobových miest, urnových miest a ostatných služieb súvisiacich s nájmom hrobových a urnových  
    miest, a poskytovaním vybraných služieb súvisiacich s pochovávaním a smútočnými obradmi v    
    dome smútku a v domoch rozlúčky, tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku. 

 
 
 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

 
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nemšová nadobúda platnosť dňom podpisu 
vedúceho prevádzky  Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová 
so sídlom Mierové námestie 21, 914 41 Nemšová a účinnosť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 
tento  prevádzkový poriadok schvaľuje a to je 01.06.2018. 
 
 
 
V Nemšovej, 01.06.2018.                                                          
                                                         
 
                                      
 
 
 
 
 
                                                                           Mgr. Ladislav Palička 
                                                                             vedúci prevádzky 
                                      Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová 
                                                         so sídlom Mierové námestie 21, 914 41 Nemšová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Cenník na poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb                                                                            
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       C E N O V Ý     V Ý M E R 
na poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb 

1.    Správa a prevádzkovanie všetkých cintorínov a domov smútku v meste Nemšová:

 Dom smútku Nemšová- ul. Moravská, ul. J.Palu

DS Ľuborča-ul. Družstevná, DS Kľúčové-ul.Trenčianska,Cintorín-Trenč.Závada

2.   Prenájom hrobových miest a výber poplatkov na 10 rokov a na každých ďalších 10 rokov 

obnova a predĺženie užívacieho práva hrobu na 10 rokov a na každých ďalších 10 rokov

 v Nemšovej-ul.Moravská,J.Palu,v Ľuborči- ul.Družstevná, v Kľúčovom-ul.Trenčianska,

      a v Trenčianskej Závade

dvojhrob 40 €
jednohrob 20 €
urna 15 €
detský hrob 15 €
hrobka 50 €

3.    Prenájom  Domu smútku  -      na ul. Moravskej 12 €
                    na ul.J.Palu / Nemšová/, na ul. Trenčianskej /Kľúčové/ 4 €
      na ul. Družstevnej /Ľuborča/ 7 €

4.    Použitie chlad.zariadenia k uloženiu zomrelého pred pohrebom

                                                       do zákonom stanovenej lehoty  do 4 dní    10 €
                                                       za každý ďalší začatý kalendárny deň 2 €

5.    Sadzba za výkop hrobu v letnom období  od 1.4.-31.10. 100 €

       Sadzba za výkop hrobu  v zimnom období od 1.11.-31.3.

       Sadzba za zakopávanie a úpravu hrobu 22 €

       Sadzba za výkop detského hrobu 35 €

       Sadzba za zakopávanie a úprava detského hrobu 12 €

       Úprava hrobky 40 €

6.   Pracovníci zabezpečujúci pohreb 2 hod./ 1 pracovník -  pracovné dni 12 €

                                                                                                       - sobota, sviatok 15 €

7.    Vybudovanie obruby                     jednohrob 180 €

dvojhrob 230 €

detský hrob 70 €

8.    Odstránenie starého pomníka a obruby jednohrob 40 €

dvojhrob 80 €

                                                                                                                 

 
                                                                                                                                                     Príloha č. 1 
 

Cenník služieb 
 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 1.7.2018 
Schválené uznesením č.390 z 35. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 2.mája 2018 


