
Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve  
 

v y d á v a 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO 
Č. 4/2012,  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  mesta zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve, 
príloha č. 1 – Cenník prevádzkových a technických služieb. 

 
 
Príloha č. 1 
 

SADZOBNÍK CINTORÍNSKYCH A POHREBNÝCH SLUŽIEB 

1. Služby cintorínske Cena 
Prenájom miesta na jednohrob (290 x 170 cm=5 m2) na 10 rokov 26,30 €/ks 

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

Prenájom miesta na trojhrob    (290 x 360 cm=10,4 m2) na 10 rokov 54,40 €/ks 

Prenájom miesta na detský hrob (250 x 150 cm=3,75 m2) na 10 rokov 19,70 €/ks 

Prenájom miesta pod hrobku (290 x (170+D) cm) na 10 rokov 10,50 €/m2 

Obnova užívania miesta na jenohrob na ďalších 10 rokov 26,30 €/ks 

Obnova užívania miesta na dvojhrob na ďalších 10 rokov 40,40 €/ks 

Obnova užívania miesta na trojhrob na ďalších 10 rokov 54,40 €/ks 

Obnova užívania miesta na detský hrob na ďalších 10 rokov 19,70 €/ks 

Obnova užívania miesta pod hrobku na ďalších 10 rokov 10,50 €/m2 

Výkop hrobu (pochovávacia plocha: d=200 cm š=80 cm) do hĺbky 180 cm, 
zasypanie a úprava hrobu, odvoz prebytočnej zeminy a ukladanie vencov na hrob 

L   ©  44,50 €/ks 
Z   ©  57,80 €/ks 

Výkop hrobu (pochovávania plocha: d=200 cm š=80 cm) do hĺbky 220 cm, 
zasypanie a úprava hrobu, odvoz prebytočnej zeminy a ukladanie vencov na hrob 

L   ©  54,40 €/ks 
Z   ©  70,70 €/ks 

Výkop hrobu (pochovávacia plocha: d=160 cm š=60 cm) do hĺbky 180 cm, 
zasypanie a úprava hrobu, odvoz prebytočnej zeminy a ukladanie vencov na hrob 

L   ©  26,60 €/ks 
Z   ©  34,50 €/ks 

Výkop hrobu (pochovávacia plocha: d=160 cm š=60 cm) do hĺbky 220 cm, 
zasypanie a úprava hrobu, odvoz prebytočnej zeminy a ukladanie vencov na hrob 

L   ©  32,50 €/ks  
Z   ©  42,50 €/ks 

Roštovanie rovné (205 x 80 x 65 cm) 34,40 €/ks 

Roštovanie tvaru V ( 200 x 40 x 40 cm) 21,80 €/ks 

Odloženie, položenie krytu na hrob pri zakrytom hrobe 12,60 €/ks 

Jenorázový poplatok za odber vody počas prenájmu hrobového miesta 12,00 €/ks 

2. Služby pohrebné   Cena 
Použitie chladiaceho zariadenia pri obrade mimo miestneho cintorína ©  9,30 €/deň 

Použitie chladiaceho zariadenia pri obrade v miestnom cintoríne (30%-ná zľava) 6,50 €/deň 

Prenájom obradnej siene k pohrebnému obradu    20,00 €/ obrad 

Príprava rakvy so zosnulým na smútočný obrad a vystavenie kvetinových darov      8,80 €/ obrad 

Prenos rakvy k hrobu a uloženie rakvy do hrobu nosičmi (2 hrobári+2 nosiči)    16,80 €/ obrad 

Prenos rakvy k hrobu a uloženie rakvy do hrobu nosičmi (2 hrobári+4 nosiči)    25,20 €/ obrad 
 

POZNÁMKY:  L – letné obdobie (od 16. 3. do 14. 11.)    



                       Z – zimné obdobie (od 15. 11. do 15. 3. ) 
                       © – ceny maximálne, konečné (cenový výmer BBSK) 
 
 
 
Vo Fiľakove, dňa 14. 2. 2012                           
Návrh spracoval a predkladá: Ing. Erdős Vince – riaditeľ VPS                
 

Návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
Schvaľuje 
 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovoč. 4/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie  mesta zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve, príloha č. 1 – Cenník prevádzkových 
a technických služieb. 
 

 


