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Poskytovaná služba

Cena v EUR s DPH

Nájom obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu p ietneho
aktu pod ľa kategórie, vrátane služieb spojených so správou d omu smútku

I. kategória 146,00
II. kategória 121,00
III. kategória 35,00
Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku, ktoré spĺňajú
nasledovné kritériá :   
                                                           osvetlenie
                                                           časť na sedenie pre pozostalých
                                                           zavedená elektrická energia
                                                           okná a vchodové dvere
                                                           sociálne zariadenie

Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch : Slávičie údolie, Ružinov, 
Petržalka, Martinský cintorín

Do II. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch :Prievoz, Dúbravka, 
Podunajské Biskupice, Rača, Lamač, Devín, Rusovce

Do III. kategtórie patrí prístrešok na cintoríne Vrakuňa a Komárov

Príplatok za služby správcu   domu smútku resp. krematória za obrad vykonaný v 
sobotu, nedeľu a počas sviatkov 49,00

Výkop hrobovej jamy

Vykopanie hrobovej jamy - jednohĺbka, rozmer hrobovej jamy 90x210x160 cm 66,49

Vykopanie hrobovej jamy - dvojhĺbka, rozmer hrobovej jamy 90x210x200 cm 80,73

Vykopanie detskej hrobovej jamy ( pri rakve do 130 cm ) 34,75

Výkop urnového miesta a osadenie urnovej šachty na objednávku 34,00

Použitie búracieho kladiva pri výkope hrobovej jamy za prvých ( 15 min. ) na 
objednávku alebo v prípade nutnosti (tvrdé podložie, zvyšky stavebného
materiálu zo základov pomníka...)

34,00

Použitie búracieho kladiva za každých ďalších odpracovaných 10 min. 5,50

Osadenie dočasného dreveného kríža na hrobovom mieste (vrátane ceny kríža a

nápisu) na požiadanie 29,00

Likvidácia kvetinových darov po pochovaní ( na základe objednávky nájomcu hrobového
miesta ) 10,00
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Likvidácia príslušenstva hrobového, urnového miesta (demontáž pomníka, obruby,
šachty, základu a ostatného kameninového odpadu, vrátane použitia mechanizmov -búracie
kladivo a iné, naloženie a odvoz na skládku tuhého odpadu)  na základe  objednávky

223,00

Administratívne úkony súvisiace s dohľadaním hrobového, urnového a
kryptového miesta v evidencii, vrátane vystavenia duplikátu/odpisu nájomnej
zmluvy

2,20

Vyhľadanie hrobového, urnového, alebo kryptového miesta priamo na 
pohrebisku v zaplnených sektoroch a v evidencii pri pochovávaní do už
existujúcich ( zrušených ) hrobových, urnových a kryptových miest , na základe
individuálnej/špeciálnej požiadavky 

46,00

Vyhľadanie urnového miesta priamo v Urnovom háji už v zaplnených sektoroch
a v evidencii pri pochovávaní do už existujúcich ( zrušených ) urnových miest ,
na základe individuálnej/špeciálnej písomnej požiadavky 

9,00

Administratívne zrušenie hrobového, urnového alebo kryptového miesta na 
pohrebisku  na základe požiadavky ( okrem fyzickej likvidácie príslušenstva)

16,00

Administratívne zrušenie  urnového miesta v Urnovom háji  na požiadavku (okrem 
fyzickej likvidácie príslušenstva) 9,00

Povolenie na uloženie urny na pohrebisku 2,00

Vybavenie dokumentácie (cena obsahuje administratívno-technické zabezpečenie preloženia
urny z pôvodného urnového miesta do iného urnového miesta na pohrebisku a v Urnovom  háji) 10,00

Exhumácia

Exhumácia počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s

exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej jamy) 690,00

Exhumácia po tlecej dobe (viac ako 10 rokov) (v cene sú zahrnuté všetky náklady
spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej  jamy) 290,00

Exhumácia dieťaťa počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady

spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej jamy) 265,00

Exhumácia dieťaťa po tlecej dobe (viac ako 10 rokov) (v cene sú zahrnuté všetky

náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej  jamy) 125,00
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Exhumácia ľudských ostatkov z hrobky (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s
exhumáciou ) 520,00

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky ,
vrátane odvozu kameňového odpadu urnového miesta ( administratívne úkony
vrátane odstránenia neporiadku po kamenároch )

13,00

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž pomníka, vrátane
odvozu kameňového odpadu hrobového a kryptového miesta
( administratívne úkony vrátane odstránenia neporiadku po kamenároch )

23,00

Vydanie povolenia na vývoz pomníka alebo epitafnej dosky ( ich rekonštrukcia,
výmena, úprava, dosekávanie alebo vývoz pri rušení hrobového, urnového a kryptového  miesta ) 3,50

Vydanie súhlasu na osadenie lavičky pri hrobovom alebo kryptovom mieste na
pohrebisku na individuálne požiadanie (ak to priestor v okolí hrobového, kryptového
miesta umožňuje)

50,00

Vydanie súhlasu na svojpomocné vybudovanie jednohrobky 630,00

Vydanie súhlasu na svojpomocné vybudovanie dvojhrobky 930,00

Vstup motorového vozidla na pohrebisko (okrem vozidla dovážajúceho kvetinové
dary a  zosnulého v rakve pred obradom)

celodenný vstup      a/ súkromné osoby 3,00
                                b/ podnikateľské subjekty 8,50
mesačný vstup       b/ podnikateľské subjekty 65,00
za štvrťrok              b/ podnikateľské subjekty 180,00
za polrok                 b/ podnikateľské subjekty 362,00
za sezónu (marec-október) 485,00

Úhrada platí na jeden konkrétny cintorín a Krematórium.

Pre držiteľov preukazov ZŤP, ZPS vstup zdarma iba na základe preukázania sa
preukazom.

Zapožičanie drobného náradia za 1 kus (motyčka, hrable, krhla a pod.) 0,50

Orezávanie stromových porastov pri hrobovom, urnovom a kryptovom mieste za
1/2 hod. práce na špeciálnu objednávku ( cena je účtovaná klientom, ktorí majú pri
hrobovom alebo urnovom mieste zasadený vlastný stromový porast a požiadajú správcu cintorína
alebo Urnového hája krematória organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy o jeho
úpravu )

18,00

Zapožičanie fúrika na 1 hodinu 1,00
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Nájomné za hrobové, urnové a kryptové miesto 1 rok (s výnimkou tlecej doby
ľudských ostatkov na 10 rokov) 0,03

Nájomné za hrobové, urnové a kryptové miesto 5 rokov (s výnimkou tlecej doby
ľudských ostatkov na 10 rokov) 0,15

Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta
1 rok  (s výnimkou tlecej doby ľudských ostatkov na 10 rokov)                                                                                                                                                                                                                                   

Reálna cena        27,50  
rozdelená:                    
občan                  13,50               
Hlavné mesto        7,50                                  
MARIANUM            6,50              

Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta
na 5 rokov (s výnimkou tlecej doby ľudských ostatkov na 10 rokov)

Reálna cena      137,50  
rozdelená:               
občan                  67,50         
Hlavné mesto      37,50                                 
MARIANUM          32,50              

Rezervácia resp. pridelenie hrobového alebo urnového miesta (bez pochovania

konkrétnej zosnulej osoby) alebo pridelenie hrobového miesta k uloženiu urny/urien
do hrobového miesta 

350,00

Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom
hrobových, kryptových a urnových miest + platné poštovné 1,00

Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom 
hrobových, kryptových a urnových miest do zahraničia + platné poštovné 1,00

Pozn. V prípade zmeny sadzieb DPH organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
automaticky upraví ceny za poskytnuté služby  o príslušnú zmenu a vydá nový cenník.


