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Obec Horný Vadičov v súlade s ustanovením § 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  

Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov v y d á v a toto všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk a Domu nádeje na 

území obce Horný Vadičov 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska, 

ktorý upravuje prevádzkovanie pohrebiska a domu nádeje na území obce Horný Vadičov  

prostredníctvom obce Horný Vadičov so sídlom Horný Vadičov 160, IČO: 00314030 

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

2) Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcu 

hrobového miesta, návštevníka pohrebiska, právnické a fyzické osoby poskytujúce služby 

súvisiace s pohrebníctvom. 

Článok II. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POHREBISKÁCH A DOME NÁDEJE 
 

1) Starý cintorín na pozemku parc. č. CKN 2475 o výmere 6 340 m², vedený ako ostatné 

plochy k. ú. Horný Vadičov, vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horný 

Vadičov, zapísaného na LV č. 566, vedenom na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, 

katastrálny odbor 

2) Nový cintorín na pozemku parc. č. CKN 2476/1 o výmere 3 589 m², vedený ako orná 

pôda k. ú. Horný Vadičov, vo vlastníctve obce Horný Vadičov, zapísaného na LV č. 860, 

vedenom na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor 

3) Cintorín na pozemku parc. č. CKN 104 o výmere 1 186 m², vedený ako ostatné plochy  

k. ú. Prostredný Vadičov, vo vlastníctve obce Horný Vadičov, zapísaného na LV č. 130, 

vedenom na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor 

4) Dom nádeje na pozemku parc. č. CKN 2476/5 o výmere 264 m², vedený ako zastavané 

plochy a nádvoria k. ú. Horný Vadičov, vo vlastníctve obce Horný Vadičov, zapísaného 

na LV č. 860, vedenom na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor 

 

Článok III. 

ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V DOME NÁDEJE 
 

     Prevádzkovateľ poskytuje v dome nádeje služby: 

 

a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,  

b) vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom pohrebu) v 

obradnej sieni. 

 

Správa domu nádeje 

1) Prevádzkovateľ zabezpečuje: 

 

a) správu domu nádeje, funkčnosť chladiacich zariadení a úpravu obradnej siene,  

b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom 

o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide 
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v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným 

súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.   

 

2) Dom nádeje slúži na: 

  

a) Uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré 

zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0
o 

C do 5
o 

C; ak doba od zistenia 

úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do pochovania presiahne              

14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho 

zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako –10
o 

C. Mraziace 

zariadenie bude pre takéto prípady využívané na základe dohody v nemocnici alebo 

v pohrebnej službe,  

b) Vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov. 

c) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu. 

d) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu 

alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu. 

e) Prevádzkovateľ umožní 30 minút pred konečným uzavretím rakvy pred pochovaním 

prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb.  

f) Zamestnanci prevádzkovateľa pri manipulácii (otváraní, uzatváraní) s rakvou sú 

povinní zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných 

obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných 

osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu. 
 

Čl. III. 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA 

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje:  

 

a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska  

 

Prevádzkovateľ: Obec Horný Vadičov 

Sídlo: Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov  

IČO: 00314030 

DIČ: 2020553029  

IČ DPH: SK 2020553029 

 

b) Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku: 
  

 vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,  

 vykonávanie exhumácie,  

 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,  

 uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,  

 vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch,  

 správu pohrebiska,  

 správu domu nádeje,  

 údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,  

 zabezpečenie údržby, čistoty a poriadku pohrebiska,  

 likvidácia odpadu z pohrebiska,  

 dodávka vody.  
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c) Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta:  

 

a) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.  

b) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné 

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po 

uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.  

c) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k 

hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem 

prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom 

zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o 

už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne 

informovať nájomcu.  

d) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac , tá blízka osoba, 

ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť 

najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.  

 

Nájomca hrobového miesta je povinný: 

 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu 

hrobového miesta,  

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,  

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,  

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú 

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a), zákona o pohrebníctve,  

e) na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravu už jestvujúcich 
stavieb je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na základe Ohlásenia  
stavebno - kamenárskych prác,  

f) udržiavať poriadok na pohrebisku.  

 

Výpoveď nájomnej zmluvy: 

  

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu, že uplynie 

lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.  

2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na 

vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové 

miesto zrušiť.  

3) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:  

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,  

b) sa pohrebisko zruší,  

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.  

4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 

3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné 

náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.  

5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 

3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri 
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mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa 

nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na 

pohrebisku.  

6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 

písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po 

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu 

alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.  

7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 

3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa 

doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto 

lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, 

po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje 

pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo 

hrobu považuje za opustenú vec.  

8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom 

na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné 

zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na 

hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže 

nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za 

opustenú vec.  

9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú 

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

10) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa 

môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o 

zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby 

a hrobky, ktoré sú evidované v zázname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po 

predchádzajúcom súhlase obce.  

11) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.  

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.  

 

d) Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a 

zachovaním dôstojnosti tohto miesta 

 

 1) Návštevník pohrebiska je povinný:  

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú 

povinností návštevníkov, 

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.  
 

e) čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti 

 

1) Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne počas celého roka.  
 

f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest  

 

1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m; pre dieťa 

mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m, 

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

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m, 
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d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou 

zeminou vo výške minimálne 1,2 m. 

2) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).  

3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa 

zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. 

4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia 

doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.  

5) 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 meter.  

6) 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.  

7) Ľudské ostatky je možné exhumovať na: 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora  

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ už nežije, alebo na 

žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.  

8) Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na 

ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:  

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred 

uplynutím tlecej doby,  

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,  

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky 

uložené na inom pohrebisku,  

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.  

9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o tom súd.  

10)  Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.   

11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.  

12) Plán hrobových miest je vypracovaný a umiestnený v úradných tabuliach na cintorínoch 

a na tabuli na Dome nádeje. 

13) Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu vykonávajú pracovníci  pohrebnej služby, príp. po 

dohode s prevádzkovateľom pohrebiska i poverení zamestnanci.  

 

g) dĺžka tlecej doby 

 

1) Tlecia doba na pohrebisku je ustanovená v dĺžke 10 rokov. 

 

h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska, je povinný: 

1) Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: 

 a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v 

hrobovom  mieste,  
 b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením 

hrobového miesta a hĺbky pochovania, 
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2) Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:  

a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 

b) zrušení pohrebiska. 

3) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť 

účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.  

4) Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19.  

5) Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1.  

6) Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3.  

7) Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1.  

8) Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22.  

9) Nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom.  

10) Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením.  

11) Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.  

 

i) spôsob nakladania s odpadmi  

 

1)  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré 

vyváža pravidelne a podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona  

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne 

záväznom nariadení obce Horný Vadičov č. 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Za udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby 

zodpovedá obec. 

2) Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a 

návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.  

3) Na pohrebisku je zakázané spaľovať odpad.  

4) Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviezť z pohrebiska.  

 

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko  

 

1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby 

vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 ods. 2 a 3  

zák. č. 131/2010 Z. z. a v rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.  

2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom, plánom pohrebných 

obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska. 

 

 c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do 

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, 
 d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; 

názov obce, ak je nájomcom obec 
 e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a 

údaje o zmene nájomcu,  
 f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia, 

 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,  
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k) cenník služieb 

1) Cenník regulovaných cien za služby poskytované na pohrebiskách na území obce Horný 

Vadičov a v dome nádeje bol schválený na zasadnutí poslancov a tvorí prílohu č. 2a).  

2) Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách  - výkop štandardného a prehĺbeného 

hrobu bol určený cenovým výmerom o maximálnych cenách tovaru č. 1/2011 zo dňa 

12.05.2011, ktorý vydal Žilinsky samosprávny kraj Žilina pre poskytovateľa služieb 

poskytovaných na  pohrebisku s účinnosťou od 01.06.2011 a tvorí prílohu č. 2b). 

 

 

Čl. IV. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1)  Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na 

pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o 

pohrebníctve. 

  

2)  Prevádzkovateľ zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku pohrebísk na všetkých 

pohrebiskách, ktoré prevádzkuje. 

 

3) Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje  Obecné zastupiteľstvo obce Horný Vadičov. 

 

4) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Horný Vadičov  

č.   /2016,  dňa      a účinnosť nadobúda dňa                     . 

 

V Hornom Vadičove dňa 15. marca 2016 

                                                                                                           Vladimír Káčerík 

                                                                                                               starosta obce 
  

    

 

 

 

 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  zverejnený  na úradnej tabuli obce 

dňa: 15.03.2016 

Návrh VZN bol zvesený dňa:              a prerokovaný dňa: 

 Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. bolo po schválení vyvesené na 

úradnej tabuli obce dňa:  

VZN bolo zvesené  dňa:              a účinnosť nadobúda dňa: 
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OBEC HORNÝ VADIČOV 
Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45  Horný Vadičov 

        ____________________________________________________________ 

                         

Príloha č. 2a) 

Cenník cintorínskych služieb 

 

1. Tento cenník je neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu  

      nádeje schváleného Uznesením OZ v Hornom Vadičove č.       zo dňa      31.03.2016. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska Obec Horný Vadičov ustanovuje nasledovný cenník za  

      poskytovanie cintorínskych služieb: 

 

Služba Poplatok Poznámka 

Nájom hrobového miesta 13,30  € na dobu 10 rokov 

 26,60  € na dobu 20 rokov 

 39,90  € na dobu 30 rokov 

 53,20  € na dobu 40 rokov 

 66,50  € na dobu 50 rokov 

Prenájom Domu nádeje 13,30  €  

 

 

        V prípade uloženia pozostatkov do hĺbkového hrobu, cena bude určená za jedno hrobové       

        miesto. 

 

Ceny za služby, ktoré vykonáva pohrebná služba, sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka 

pohrebnej služby. 

 

 

V Hornom Vadičove 15. marca 2016 

                                                                                                                     Vladimír Káčerík 

                                                                                                                         starosta obce 
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Príloha č. 2b) 

 

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách 

 

určený cenovým výmerom o maximálnych cenách tovaru č. 1/2011 zo dňa 12.05.2011, ktorý 

vydal Žilinsky samosprávny kraj Žilina pre poskytovateľa služieb poskytovaných na  

pohrebisku s účinnosťou od 01.06.2011  

 

 

Služba Poplatok Poznámka 

Výkop hrobu 83,00 € november až marec 

 66,40 € apríl až október 

Výkop hĺbkového hrobu 116,20 € november až marec 

 96,30 € apríl až október 

Výkop detského hrobu Oslobodený od poplatku  
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Príloha č. 3 
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