
Od 1.3.2008 Spravca cintorína: Milan Miterko 
                            kontakt: 0905 439 780 

 

PREVÁDZKOVÝ     PORIADOK    POHREBISKA 
 

POHREBISKO :      ORAVSKÁ LESNÁ 

ZRIAĎOVATEĽ POHREBISKA :   OBEC   ORAVSKÁ LESNÁ 

PREVÁDZKOVATEĽ POHREBISKA :  OBECNÝ   ÚRAD, 029 57   ORAVSKÁ    

                                                                       LESNÁ 291                                                   

IČO :       314  722 

 

Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať 

a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. 

o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie cintorínov 

ako zdravotno – technických zariadení určených k pietnemu aktu pochovania zomrelých alebo 

uloženie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotníckym predpisom 

prikazujú, aby pohrebiská (cintoríny) boli stále udržiavané v stave ako to zodpovedá 

ušľachtilým vzťahom, ale aby boli dodržiavané všetky zdravotné a súvisiace predpisy. 

 

Čl. 2 

Rozsah platnosti a základné údaje  
 

1) Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len „cintorínsky poriadok") sa vzťahuje na 

všetky pohrebiská – cintoríny nachádzajúce sa v kat. území obce Oravská Lesná, ktoré sú 

v správe obce. Sú to tieto cintoríny: 

Novýcintorínv ústredí,naparc.č.40/2,naparc.č.16694/1,16694/2,č16694/3,                                                              

Starý cintorín, nachádzajúci sa na parc. č.490 ./v súčasnosti sa nevyužíva/ 

Morový cintorín nachádzajúci sa na parc.č.586/v súčasnosti sa nevyužíva/ 

Cholerový cintorín nachádzajúci sa na parc. č.540./v súčasnosti sa nevyužíva/ 

Súčasťou Nového cintorína je Dom smútku, ktorý má osobitný prevádzkový poriadok.  

2./ Správca  

      Prevádzková doba : PO - PIA 7,00 h - 15,00 h,   a   taktiež   podľa   potreby 

      Počet pracovníkov a funkcie : upratovačka, 2 hrobári, technický pracovník. 

 

Čl. 3 

Správa pohrebiska 
 

1) Správu pohrebísk v obci Oravská Lesná zabezpečuje obec prostredníctvom správcu 

pohrebiska, ktorý má odbornú spôsobilosť. 

2) Správca pohrebiska je povinný zabezpečovať výkopové práce súvisiace s pochovaním  

alebo exhumáciou, pochovávanie, vykonávanie exhumácie, správu a údržbu pohrebiska 

(cintorína) najmä starať sa o oplotenie pohrebiska, úpravu komunikácií – ciest 

a chodníkov, zabezpečovaním čistoty cintorína, odvozu odpadu, kosením trávy, 



udržiavaním zariadenia slúžiaceho pohrebom, obradnej siene a vykonávať celkový dozor 

na pohrebiskách, aby nedochádzalo k porušovaniu prevádzkového poriadku pohrebiska 

a verejného poriadku.  

3) Správca pohrebiska je povinný plniť úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 20 zákona 

o pohrebníctve, najmä: 

- prevziať ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho 

a za predpokladu splnenia ostatných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 8 

ods. 1 a 2 zákona o pohrebníctve 

- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého prístupu a umožniť účasť cirkvi 

a iných osôb podľa želania obstarávateľa pohrebu 

- zabezpečovať uzavretie nájomných zmlúv na hrobové miesta v súlade 

s ustanovením § 24 a § 25 zákona o pohrebníctve. 

4) Správca pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska – cintorína, ktorá obsahuje údaje o osobe, 

ktorej ostatky sú v hrobovom mieste uložené, dátum uloženia ľudských pozostatkov, 

údaje o nájomcovi hrobového miesta s podmienkami nájmu a  ich zmien a  ostatných 

údajov vyplývajúcich z ustanovenia § 21 zákona o pohrebníctve. 

 

Čl. 4 

Spôsob pochovávania a tlecia doba 
 

1) Ľudské pozostatky ak sa neuložili do chladiaceho zariadenia musia byť pochované do 96 

hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba 

preukázať, že bola vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke 

mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. 

2) Obec zabezpečí pochovanie mŕtveho v prípade, ak pochovanie nikto nezabezpečí do 96 

hodín od úmrtia alebo ak nie je zistená totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, 

resp. ak nie je zistené miesto úmrtia, obec zabezpečí pochovanie, ak sa ľudské pozostatky 

našli v katastrálnom území obce a totožnosť sa nezistila. 

3) Ak sú splnené všetky predpísané  podmienky pre druh pohrebu, ktorý si zomrelý za 

svojho života zvolil, treba jeho prianiu podľa prevádzkových možností pohrebiska 

vyhovieť. Ak si zomrelý za svojho života neurčil druh pohrebu, určí ho obstarávateľ 

pohrebu. Ak bol určený pohreb spopolnením, spopolnené ostatky budú uložené na 

vyhradenom mieste cintorína. 

4) 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, 

b) dno hrobu musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m. 

5) Tlecia doba na pohrebisku – cintoríne je 25  rokov. 

6) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie pozostatky, ak je 

ich možné umiestniť nad úroveň nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov 

a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter. 

7) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a  s ľudskými 

ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do 

okolia  a  musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.  

 

 

 

 



Čl. 5 

Povinnosti obstarávateľa pohrebu 
 

1) Obstarávateľ pohrebu je povinný oznámiť a preukázať správcovi pohrebiska, že bola 

vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke mŕtveho a štatistické 

hlásenie o úmrtí. 

2) Obstarávateľ pohrebu si na základe dohody obstará služby u prevádzkovateľa pohrebiska, 

ktoré uhradí vo výške podľa platného cenníka služieb. 

 

Čl. 6 

Označovanie hrobov a pomníkov 
 

1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, 

ktorý sa osadí do zeme a v záhlaví  bezprostredne po pochovaní.  

2) Na kríži a na pomníku musí byť  uvedené : 

- meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste 

uložené 

- dátum narodenia 

- dátum úmrtia  

 

Čl. 7 

Nájom hrobového miesta 
 

1) Správca cintorína je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, zmluva    

 nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby. 

2) Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je správca cintorína oprávnený prenajať miesto ešte 

na ďalšiu dobu. V prípade, že to už nie je možné vzhľadom na pomery pohrebiska, musí 

o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorých doteraz bolo miesto pre zomrelého – 

hrobové miesto, resp. miesto  urnovom háji prenajaté a nájomné zaplatené. 

3) Výška poplatkov za prenajatie hrobového miesta na cintoríne a za osobitné služby 

súvisiace s pochovaním sa určuje podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu tohto cintorínskeho 

poriadku. Zmeny cenníka vykonáva obecné zastupiteľstvo. 

4) Správca cintorína vedie situačný plán cintorína s evidenciou voľných hrobových miest a je 

povinný umožniť na požiadanie obyvateľov do neho nahliadnuť. Prílohou tohto 

cintorínskeho poriadku je plán miest určených na pochovávanie na pohrebisku – cintoríne. 

5) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Na základe tejto zmluvy 

má nájomca právo : 

- zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, 

- uložiť do zeme telo zomrelého alebo do urnového hája spopolnené pozostatky, 

- upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny, založiť náhrobnú dosku 

v urnovom háji a pod.) 

6)    Právo na hrobové miesto sa preukazuje : 

a) v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správy cintorína alebo potvrdenkou 

o zaplatení poplatku za prenajatie hrobového miesta, 

b) v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení 

nájomného. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prenajatie miesta na spopolnené 

telesné pozostatky v urnovom háji. Aj pre tento úkon je potrebná písomná zmluva. 

 

 

 

 



Čl. 8 

Exhumácia 
 

1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať len na žiadosť a na náklady 

orgánov a osôb uvedených v § 22 ods. 5 zákona o pohrebníctve : 

a) orgánov činných v trestnom konaní 

b) obstarávateľa pohrebu alebo 

c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom 

pohrebu bola obec. 

2) Žiadosť o exhumáciu musí obsahovať posudok Úradu verejného zdravotníctva, list 

o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú 

prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené: 

 

Čl. 9 

Stromy a kríky na cintoríne 
 

Stromy a kríky možno vysádzať na prenajatých miestach len s písomným súhlasom správcu 

pohrebiska -  cintorína. Správca môže kedykoľvek ak to uzná za potrebné stromy a kríky 

z cintorína odstrániť. 

 

Čl. 10 

Užívanie hrobového miesta 
 

1) Výkopy a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu vykonať len 

osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie správcu cintorína. 

2) Na prenajatých hrobových miestach môžu vykonať nájomcovia alebo osoby im blízke, 

jednoduché práce potrebné na udržovanie  miesta  a jeho skrášľovanie – vysádzanie 

kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.. 

3) Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len s písomným súhlasom správcu cintorína. 

4) Hrobové miesta musí nájomca udržiavať tak, aby :  

d) predné  a zadné hrany  rámov hrobov musia byť v jednej priamke s prednými 

a zadnými hranami susedných hrobov, 

e) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,  

f) pri svahovitom teréne musí byť stavba a  jej príslušenstvo rovnomerne 

odstupňované. 

5) Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť 

prebytočný stavebný materiál.  

6) Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné odpratávať alebo odstraňovať vybudované 

stavby. Bez písomného súhlasu správcu cintorína nie je dovolené vynášať z cintorína časti 

náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a pod.. 

 

Čl. 11 

Výpoveď nájomnej zmluvy 
 

1) Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto, právo na 

prepožičanie miesta zanikne, ak : 

g) pomery na cintoríne znemožňujú (najmä pre nedostatok miesta ) prepožičanie 

miesta na ďalšiu dobu,  

h) nie je zaplatené nájomné na ďalšiu dobu za užívanie hrobového miesta ani po 

upozornení,  

i) na pohrebisku – cintoríne alebo jeho časti bol vydaný zákaz pochovávania,  



2) Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa postupuje podľa § 25 ods. 2 až ods.8 zákona 

o pohrebníctve. 

3) O zrušení pohrebiska – cintorína môže rozhodnúť len obec až po uplynutí tlecej doby 

všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku po splnení podmienok stanovených 

v § 26 zákona o pohrebníctve. 

 

Čl. 12 

Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto 
 

1) Nájomcovia sú povinní na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie prenajatého 

hrobového miesta a oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na 

vedenie evidencie. 

2) Ak správca cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve 

oprávnenú osobu, aby ich v primeranej lehote odstránila. Ak s tak nestane, alebo nie je 

známa adresa oprávneného, urobí správca cintorína potrebné opatrenia na náklady 

oprávneného. 

Čl. 13 

Správanie sa  na cintoríne 
 

1) Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Na cintoríne sa 

zakazuje odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, bicyklovať sa, jazdiť motorovými 

vozidlami, ničiť pomníky, odcudzovať kvety, vázy, kytice, a pod.. 

2) Odpadky a podobné predmety ( suché kytice a vence) môžu sa odkladať len na miesta 

k tomu vyhradené./Do kontajnera umiestneným za cintorínom/ 

3) Zakazuje sa vjazd všetkých vozidiel na cintorín okrem vozidiel zabezpečujúcich obrady, 

údržbu a čistotu cintorína. 

 

Čl. 14 

Vstup na pohrebisko 
 

Cintorín je verejnosti sprístupnený v každom ročnom období. Nie sú určené otváracie a 

zatváracie hodiny. 

 

Čl. 15 

Dostupnosť poriadku na cintoríne 
 

1) Správca cintorína zabezpečí, aby tento prevádzkový poriadok pohrebiska – cintorínsky 

poriadok bol umiestnený na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste cintorína. Každý 

užívateľ a návštevník cintorína je povinný riadiť sa týmto poriadkom. 

2) Súčasťou cintorínskeho poriadku je aktuálny cenník poplatkov za služby súvisiace 

s pochovaním, nájomného za prenajatie hrobového miesta  - hrob.  

 

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok nadobúda platnosť dňom 

schválenia Obecným zastupiteľstvom v Oravskej Lesnej a Úradom verejného zdravotníctva 

v Dolnom Kubíne.  

 

V Oravskej Lesnej dňa 3.8.2007 
 

 
 

 

         Ing. Albín Viater   
                      starosta obce 



 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK   DOMU  SMÚTKU 
 

Miesto :   ORAVSKÁ LESNÁ 

Prevádzkovateľ :  Obecný úrad v ORAVSKEJ LESNEJ 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 
 

Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými a  spoločenské poslanie Domu 

smútku ako zdravotno – technického zariadenia, ktoré je  určené k  pietnemu ucteniu 

ľudských pozostatkov, pri pohrebnom akte a iných náležitostiach slúžiacich na pochovanie 

ľudských pozostatkov. Technické zariadenia je stále udržiavané v stave ako to zodpovedá 

ušľachtilým vzťahom, aby boli dodržiavané všetky zdravotné a súvisiace predpisy a prístupný 

pre  zamestnancov. 

 

Čl. II. 

Umiestnenie a miestnosti  Domu smútku 
 

Dom smútku sa nachádza v areáli pohrebiska  obce Oravská Lesná 

Pozostáva z týchto miestností podľa určenia :  

1. Vstupná miestnosť, obradná miestnosť, kde pri pohrebnom akte je vystavená rakva 

s telom zosnulého, ktorá sa na pevnom katafalku prepraví zo zadnej časti obradnej 

miestnosti z chladiaceho boxu. 

2. Zadná časť obradnej miestnosti je vybavená  chladiacim zariadením. 

3. Súčasťou Domu smútku sú :  

- WC pre mužov a ženy  

- miestnosť pre personál 

-  WC pre personál 

Objekt Domu smútku je napojený na inžinierske siete: 

1. Dom smútku je napojený na obecný vodovod a má vlastnú žumpu. 

2. Dom smútku je napojený na elektrický rozvod, má svoje vlastné meranie 

odberu.  

3. Má vnútorné a vonkajšie osvetlenie. 

4. Dom smútku je vybavený hasiacimi prístrojmi. 

5. Vetranie Domu smútku je prirodzené. 

 

 

Čl.  II. 

Obradná sieň 
 

1.   Dom smútku slúži obyvateľom pri pohrebných aktoch. Obradná miestnosť spolu so   

svojím zariadením a príslušenstvom slúži pohrebným obradom. 

2.   Zadná časť obradnej miestnosti slúži k dočasnému umiestneniu zosnulých v chladiacom 

zariadení po prevoze z nemocnice alebo z domu až do doby konania sa smútočného obradu. 

Tento chladiaci priestor v čase uloženia zosnulého musí dosahovať teplotu 0° až 5°C.  

 

 



 

Čl.  III. 

Premiestnenie tela zosnulého 
 

Telo zosnulého mimo zdravotníckeho zariadenia má byť premiestnené do domu smútku do 18 

hodín. Prevoz zosnulého okrem prípadov „povinnosť pitva“ zabezpečí obstarávateľ pohrebu. 

 

 

Čl.  IV. 

Režim údržby čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia 
 

1. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, 

technickú vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a 

čistote.  

 

2. Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia hore uvedených priestorov a zariadení : 

Pri dekontaminácií povrchov sa zachováva : 

 dvojfázový postup čistenia - najskôr mechanická očista za použitia syntetických 

čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej 

vode, a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom 

 jednofázový postup čistenia - za použitia syntetických prípravkoch s čistiacim a 

dezinfekčným účinkom 

Pri dekontaminácií sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení 

výrobcu a používajú sa osobné ochranné pomôcky. 

 

3. Hlavné zásady správne uskutočnenej dekontaminácie: 

a) Musí sa vykonávať správne mechanická očista a pri dezinfekcií sa musí dodržať 

správna koncentrácia dezinfekčného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia 

pitnou vodou tak, že do odmerného množstva vody sa pridá odmerané množstvo 

prípravku, ktorý sa považuje za 100%.  

b) Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím.  

c) Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná 

doba pôsobnosti.  

d) Prípravky používané:  

- na mechanickú očistu:   Jar, Pur. 

- čistiace prostriedky WC :   Fixinela, Domestos 

- dezinfekcia chladiaceho zariadenia :  Savo 

e) Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, 

udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia. 

 

4. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie: 

- prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu : po použití a podľa 

potreby 

- chladiaceho zariadenia : v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa 

potreby 

 

 

Čl. V. 

Zamestnanci 
 

1.    Podľa druhu vykonanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné   

pomôcky - rukavice, pracovný odev, pracovnú obuv. 



2. Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor - miestnosť pre personál. 

3. Dodržiavajú zásady osobnej hygieny: 

- pravidelné umývanie rúk - tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným 

účinkom 

- pri kontaminácií rúk biologickým materiálom  sa ruky  umyjú a dezinfikujú 

prípravkom s baktericídnym a vírucidnym účinkom 

 

 

 

 

ČL. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá správca pohrebiska. 

2. V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb.  

3. Dom smútku  je vybavený lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa 

požiadaviek platnej normy 

4. Priestory Domu smútku sa kontrolujú pred uložením ľudských pozostatkov do 

chladiaceho zariadenia a pred uskutočnením obradu. 

 

 

Tento Prevádzkový poriadok Domu smútku nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným 

zastupiteľstvom v Oravskej Lesnej a Úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. 

 

 

 

V Oravskej Lesnej dňa 3.8.2007 

 

 

 

       Ing.Albín Viater 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cintorínské poplatky 

 
Schválené Obecným zastupiteľstvom  v Or. Lesnej 31.1.2008 OZ uznesením č.10/2008 

bodB/14. 

 

Nájom miesta 

 

Miesto pre detský hrob na dobu 20 rokov          1000 Sk 

Miesto pre jednohrob na dobu   20 rokov           2000 Sk                               

Miesto pre dvojhrob na dobu 20 rokov               4000 Sk 

Hrobka pre dospelého na dobu 20 rokov            3000 Sk 

Hrobka poschodová na dobu 20 rokov               3000 Sk 

 

Výkopové práce 

  

Výkop jamy pre dieťa  zima +urna                     1 500 Sk 

Výkop jamy pre dieťa leto  +urna                       1 000 Sk 

Výkop jamy pre dospelého zima                         5 000 Sk                                     

Výkop jamy pre dospelého leto                           4 000 Sk                                     

 

Služby 

 

Spúšťanie rakvy do jamy                                         400 Sk 

Výkon nosičov a spúšťanie do jamy                        800 Sk 

Každoročne 50 Sk /od domácnosti za kosenie, čistenie hrobu  

 

 

Dom smútku : 

 

Prepožičanie obradnej miestnosti na smútočný obrad     500 Sk 

Použitie chladiarenského zariadenia na 1 deň                 200 Sk                      

Zabezpečenie hudby pri obrade                                       240 Sk 

Použitie služobných odevov                                            240 Sk 

 

 

Pohrebné auto: 

 

Pohreb.auto za 1 km v obci –                                              18 Sk                          

Pohreb.auto  za 1 km mimo obce-                                       20 Sk                           

Čakacia doba za ¼ hod                                                       30 Sk                           

Pohrebný sprievod  1 km                                                     80 Sk                           

Manipulácia zo zosnulým za1 hod                                      50 Sk                           

 

 

 

 

 

 
 


