
 
 

Mesto Fiľakovo na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) a písm. f) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 
131/2010 o pohrebníctve (ďalej len „zákona“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len 
„VZN“)  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo  
č. 13/2020, 

ktorým sa mení  
Čl. 14 – Cenník služieb Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo  

č. 11/2015  
„Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Fiľakovo“  

 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 

    Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Fiľakovo je zmena Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Fiľakovo č. 11/2015, ktorým sa stanovuje „Prevádzkový poriadok pohrebiska 
mesta Fiľakovo“  na území mesta Fiľakovo. 
 

Čl. II 
Zrušovacie ustanovenie 

 

    Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove zrušuje Čl. 14 – Cenník služieb Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Fiľakovo č. 11/2015, ktorým sa stanovuje „Prevádzkový poriadok pohrebiska 
mesta Fiľakovo“. 
 

Čl. III 
Cenník služieb  

 

    Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje cenník služieb poskytovaných na pohrebisku 
mesta Fiľakovo nasledovne: 

 

POL. S L U Ž B A  MJ CENA 

1. Prenájom miesta na jednohrob (290 x 170 cm=5 m2) na 10 rokov ks 28,80 € 

2. Prenájom miesta na dvojhrob   (290 x 265 cm=7,7 m2) na 10 rokov ks 44,40 € 

3. Prenájom miesta na trojhrob    (290 x 360 cm=10,4 m2) na 10 rokov ks 59,90 € 

4. Prenájom miesta na detský hrob (250 x 150 cm=3,75 m2) na 10 rokov ks 21,60 € 

5. Prenájom miesta na detský hrob (210 x 140 cm=2,94 m2) na 10 rokov ks 16,90 € 

6. Prenájom miesta na hrobku (290 x (170+D) cm) na 10 rokov m2 11,40 € 

7. 
Výkop hrobu – štandardný hrob  (210 x 80 x 180 cm) vrátane zasypania, 
prvotnej úpravy a odvozu  prebytočnej  zeminy  

ks 
L:      70,50 € 

Z:      91,70 € 

8. 
Výkop hrobu – prehĺbený  hrob  (210 x 80 x 220 cm) vrátane zasypania, 
 prvotnej úpravy a odvozu  prebytočnej  zeminy 

ks 
L:      88,40 € 

Z:    114,90 € 

9. 
Výkop hrobu – detský hrob veľký (160 x 60 x 160 cm) vrátane zasypania, 
 prvotnej úpravy a odvozu  prebytočnej  zeminy 

ks 
L:      43,00 € 

Z:      55,80 € 



10. 
Výkop hrobu – detský hrob malý  (120 x 50 x 140 cm) vrátane zasypania, 
 prvotnej úpravy a odvozu  prebytočnej  zeminy 

ks 
 L:      25,90  € 

 Z:      33,70  € 

11. Ochranný kryt rakvy rovný (205 x 80 x 65 cm) ks 37,60 € 

12. Ochranný kryt rakvy tvaru V (205 x 40 x 60 cm) ks 23,80 € 

13. Odloženie, položenie krytu hrobu do 100 kg  ks 18,70 € 

14. Odloženie, položenie krytu hrobu nad 100 kg ks 37,40 € 

15. Odloženie, položenie krytu hrobky vrstva 27,00 € 

16. Poplatok za odber vody počas prenájmu hrobového miesta 10rokov 14,00 € 

17. Poplatok za použitie hygienického zariadenia na pohrebisku ks 0,50 € 

18. Poplatok za vstup na pohrebisko pre zhotoviteľov náhrobkov ks 5,00 € 

19. Poplatok za použitie obradnej siene k pohrebnému obradu  obrad 22,00 € 

20. Poplatok za použitie prenosného katafalku obrad 6,00 € 

21. 
Príprava rakvy so zosnulým na smútočný obrad a vystavenie kvetinových 
darov 

obrad 17,60 € 

22. 
Činnosť nosičov – prenos rakvy a naloženie do pohrebného vozidla 
(kremácia) 

osoba   9,00 € 

23. Činnosť nosičov – prenos rakvy, pochovanie, úprava vencov a kvetov osoba 12,60 € 

24. Použitie chladiaceho zariadenia pri obrade mimo miestneho cintorína deň 13,00 € 

25. 
Použitie chladiaceho zariadenia pri obrade v miestnom cintoríne (24%-ná 
zľava) 

deň 10,00 € 

            
  Poznámka:   

  L – letné obdobie (od 16. 3. do 14. 11.)            Z – zimné obdobie (od 15. 11. do 15. 3.) 

 

Čl. IV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Toto VZN  č. 13/2020 bolo  schválené  uznesením MZ vo Fiľakove č. 149/2020 dňa 16. 12. 
2020. 

2) Toto VZN č. 13/2020 nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021 
3) Dňom účinnosti VZN č. 13/2020 stráca platnosť a účinnosť Čl. 14 – Cenník služieb VZN č. 

11/2015. Ostatné články ako aj  prílohy č. 1 - 4 VZN č. 11/2015 ostávajú naďalej platné 
a účinné. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ------------------------------- 

Mgr. Attila Agócs, PhD.                               
       primátor mesta 
 


