
       CENNÍK  STREDISKA  PIETNYCH SLUŽIEB 
              Cintorínske služby – všetky ceny služieb sú vrátane DPH 

 
Druh poplatku  Pohrebiská 

Prievidza 
Mariánska 

ulica 

Pohrebiská 
v mestských 

častiach 
*/  

1. Výkop hrobu nad 130 cm : 
a) hrob pre dospelú osobu 
b) hrob pre dospelú osobu v sťaženom teréne 
c) prehĺbený hrob pre dospelú osobu  
d) prehĺbený hrob pre dospelú osobu  v sťaženom teréne 

 
145,00 € 
175,00 € 
175,00 € 
200,00 €  

 
145,00 € 
175,00 € 
175,00 € 
200,00 € 

2. Výkop hrobu  pre dieťa : 
a) hrob pre dieťa do   70 cm  
b) hrob pre dieťa do 100 cm  
c) hrob pre dieťa do 130 cm 

 
30,00 € 
40,00 € 
50,00 € 

 
30,00 € 
40,00 € 
50,00 € 

3. Úprava hrobu po pochovaní :  
a) jednohrob 
b) dvojhrob 

 
40,00 € 
50,00 € 

 
40,00 € 
50,00 € 

4. Úprava hrobu po pochovaní so založením krycích 
dosiek:        a) jednohrob 

                               b) dvojhrob 

 
50,00 € 
65,00 € 

 
50,00 € 
65,00 € 

5. Demontáž  rámov a krycích dosiek pri likvidácii hrobu  100,00 € 100,00 € 
6. Iné manuálne práce na hroboch 50,00 € 50,00 € 
7. Odkrytie a zakrytie hrobky  85,00 € 85,00 € 
8. Vyňatie urny z urnového miesta ( napr. pri zmene 

nájomcu ) 
 

30,00 € 
 

30,00 € 
                     
   */ Pohrebiská v mestských častiach : Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec, Necpaly 

 
Ostatné  služby spojené so správou pohrebísk a prevádzkou pohrebnej služby 

 
1. Použitie rovnošaty – smútočných oblekov zamestnancov 

/ 1 osoba / 1 obrad 
 

10,00 € 
 

10,00 € 
2. Služby nosičov :  

a) za pohrebný obrad s pochovaním do zeme -   
2, resp. 4 nosiči 

b) za pohrebný obrad pred kremáciou – 2 nosiči 

 
40,00 € 

 
20,00 € 

 
40,00 € 

 
20,00 € 

3. Služby k pohrebným obradom : vystavenie vencov, 
kytíc, pohrebných darov na stojany v obradnej 
miestnosti domu smútku, resp. domov rozlúčky, použitie 
vozíka na prevoz rakvy do areálu pohrebiska, uloženie  
rakvy do hrobu, hrobky (okrem otvorenia a zatvorenia 
hrobky)  

45,00 € 
 

45,00 € 
 

4. Služby organizátora pohrebného obradu  30,00 € 30,00 € 
5. Služba zamestnanca pri  pohrebe 1osoba/1 obrad 20,00 € 20,00 € 
6. Použitie elektrického organu / 1 obrad 
        (výkon organistu hradí objednávateľ obradu priamo 
účinkujúcemu,                   
         resp. farskému úradu) 

10,00 € 
 

nenachádza 
sa 

7. Použitie   CD a MP 3 prehrávača / 1 obrad 10,00 € 10,00 € 
8. Použitie zvukovej aparatúry / 1 obrad 20,00 € 10,00 € 
9. Zapožičanie vencov na obrad  /1 ks 15,00 €   
10. Zapožičanie kytíc na obrad  / 1 ks  10,00 €   
11. Zapožičanie prenosnej urny  10,00 €  



12. Vybavenie dokladov na matrike v Prievidzi 25,00 €  
13. Vybavenie dokladov na matrike v inej obci, meste 35,00 €  
14. Obliekanie zomrelého, úprava zomrelého a manipulácia 

so zomrelých – príprava na uloženie do rakvy  
85,00 € 

 
 

15. Zabezpečenie kremácie bezprístrešného obyvateľa  
vrátane úpravy zomrelého, prevozu a uloženia urny 

260,00 €  

16. Rakva pre bezprístrešného obyvateľa 120,00 €  
17. Úprava – výzdoba rakvy 15,00 €  
18. Manipulácia so zomrelým pri prevoze, pri obliekaní 35,00 €  
19. Služba zamestnanca za 1 h 15,00 €  
20. Služba zamestnanca po pracovnej dobe /každá začatá 

hodina   
25,00 €  

21. Prevoz zomrelého do 20 km (Prievidza, Bojnice) do 
chladiaceho zariadenia z domu, resp. z miesta úmrtia ) 

40,00 € 
 

 

22. Prevoz zomrelého zo vzdialenosti do 200 km za 1 km 1,30 €  
23. Prevoz zomrelého zo vzdialenosti do 200 km za 1 km 

v deň pracovného voľna 
1,50 €  

24. Prevoz zomrelého zo vzdialenosti do 200 km za 1 km 
v deň pracovného pokoja (vrátane sviatkov) 

1,70 € 
 

 

25. Prevoz zomrelého zo vzdialenosti  do 200 km za 1 km 
v noci  ( od 22.00 do 06.00 ) 

2,00 €  

26. Prevoz zomrelého  zo vzdialenosti  nad 200 km za 1 km 1,40 €  
27. Prevoz zomrelého  zo vzdialenosti  nad 200 km za 1 km 
      v deň prac. voľna 

1,60 €  

28. Prevoz zomrelého  zo vzdialenosti  nad 200 km za 1 km 
v deň pracovného pokoja (vrátane sviatkov) 

1,90€   

29. Prevoz zomrelého zo vzdialenosti nad 200 km za 1 km  
v noci (22:00 – 06:00)   

2,20 €   

30. Prevoz zomrelého zo zahraničia   na základe 
vzájomnej 

dohody 

 

31. Poplatok za kremáciu dospelej osoby 180,00 €  
32. Poplatok za kremáciu v nadrozmernej rakve  200,00 €  
33. Poplatok za kremáciu dieťaťa 120,00 €  
34. Exhumácia pozostatkov pri výkopoch použitých hrobov  80,00 €  
35. Aranžovanie kytíc, ikebán  na rakvu / 1 ks 

 
 15,00 €  

36. Vjazd do areálu cintorína osob. motorovým vozidlom 
(okrem ZŤP) 

10,00 €  

  
Poznámky :   
 

                 Ceny v položkách 9. – 32. sú jednotné pre všetky pohrebiská 
                 Výsadba a údržba hrobov – podľa platného cenníka záhradníckych služieb na základe dohody   
                 s objednávateľom služby, resp. nájomcom hrobového alebo urnového miesta. 
                   Kamenárske práce -  na základe dohody medzi objednávateľom prác a materiálu a dodávateľom          
                 ( podnikateľským subjektom ), vykonávajúcim kamenárske práce na základe oprávnenia, pričom  
                  na vstup do areálu pohrebísk musí mať dodávateľ uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom   
                  pohrebísk, t .j. TSMPD s.r.o.. 
 

Cenník Strediska pietnych služieb platný od 01.02.2023 
 
 
                                                                                    Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  
                                                                                     Ing. Marián Bielický,     


