VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1/2011
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Barca na základe § 6 ods. 1 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím § 18 ods. 2 zák.
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území Mestskej časti Košice – Barca
(ďalej len prevádzkový poriadok)
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské poslanie pohrebiska určeného
k pietnemu pochovaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov
zodpovedajúcim zdravotným predpisom vyžaduje, aby pohrebisko bolo nielen stále
udržiavané v estetickom stave, ale aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné a iné platné
predpisy.
2. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a
dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov
hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku, na
návštevníkov pohrebiska a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.
4. Prevádzkovateľom pohrebiska je Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17
Košice, IČO: 0069 1003 /ďalej len prevádzkovateľ pohrebiska/.
Čl. II
Základné pojmy
3. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu
alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej
lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom
mieste,
d) opätovné pochovanie je premiestnenie ľudských ostatkov z jedného miesta
pochovania na iné miesto,
e) pohreb pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený
s obradom,
f) pohrebný sprievod je sprievod ľudí, ktorí idú peši za rakvou v rámci mestskej časti,
g) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
h) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka,
i) cintorín je pohrebisko určené na pochovanie,
j) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúži na ukladanie urien s popolom do
oddelených, uzavretých miest na uloženie urny s popolom,
k) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloženie spopolnených ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov do zeme,

l) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloženie urny s popolom do zeme,hrobové
miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny,
m) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
n) prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch
rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby
nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými
v spodnej rakve,
o) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje
uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami bezprostredne vedľa seba,
p) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý
slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa
rakva nezasypáva zeminou.
q) konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
r) exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z miesta, kde boli pochované,
s) obstarávateľ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáže listom o prehliadke mŕtveho a
štatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre mŕtvolu a obstaráva pohreb.
Čl. III
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami
1. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho
možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské
pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní
od úmrtia okrem prípadov uvedených v príslušnom zákone o pohrebníctve.
5. Potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, časti tela alebo orgány odňaté živým
darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné,
preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, sa musia
spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.
6. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená pravými kiahňami, antraxom
(slezinovou sneťou), cholerou, hemoragickými horúčkami alebo inými vysokovirulentnými
prenosnými ochoreniami (ďalej len „nebezpečná choroba“), sa musia uložiť len do
vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.
Čl. IV
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
- vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
- vykonávanie exhumácie,
- vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
- správu pohrebiska,
- správu domu smútku,
- údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
- zabezpečenie údržby, čistoty a poriadku pohrebiska,

- likvidácia odpadu z pohrebiska,
- dodávka vody.
Čl. V
Evidencia pohrebiska
Evidencia pohrebiska sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje
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,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
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 mestskej časti podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska.
Čl. VI
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, exhumácia 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 musí byť 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,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 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 alebo 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, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu 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 nej 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 na úradnej tabuli pri Dome smútku.
Čl. VII
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta (ďalej len nájomca) je povinný na vlastné náklady
zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
2. Nájomca je ďalej povinný:
- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
- udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
- písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
- udržiavať poriadok na pohrebisku.
3. V prípade, že nájomca nedodržiava povinnosti uvedené v odseku 2, dopustí sa priestupku.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže za tieto priestupky uložiť pokutu v zmysle príslušného
zákona.
Čl. VIII
Nájom hrobového miesta a výpoveď nájomnej zmluvy
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta.
2. 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 sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.
3. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy
na hrobové miesto má osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási
ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do
jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
4. Prenechanie hrobového miesta na pohrebisku pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt
v mestskej časti môže schváliť len starosta mestskej časti.
5. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov
a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné
náklady.
6. Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca alebo vlastník podľa
odseku 6 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich
príslušenstvo v stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
7. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.
8. Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska. Odstránenie vyrastených drevín možno vykonať len so súhlasom

prevádzkovateľa pohrebiska a pritom je potrebné dbať, aby pri odstránení drevín nedošlo
k poškodzovaniu susedných hrobov. Po ukončení prác je nájomca povinný na svoj náklad
očistiť okolie hrobu a odstrániť zvyšky dreviny.
9. Lavičky na cintoríne možno umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob jej upevnenia.
10. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný predchádzajúci
písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
11. V prípade, že nájomca vybuduje stavbu bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska, táto
bude odstránená prevádzkovateľom pohrebiska na náklad nájomcu.
12. Pri vyhotovení stavby musí sa nájomca riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery a druh použitého materiálu.
13. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
14. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.
15. 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.
Čl. IX
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
a zachovávať dôstojnosť pohrebiska. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane
k piete miesta, nesmú sa správať hlučne a vykrikovať.
2. Na pohrebisku sa nesmie fajčiť, odhadzovať a zapaľovať odpadky, trávu, požívať
alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, náhrobky, zeleň,
odcudzovať kvety a ozdobné predmety z hrobov, vodiť psov alebo iné zvieratá, robiť hluk a
podobne.
3. Odpadky a podobné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených.
4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenia iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. V odôvodnených prípadoch môže
prevádzkovateľ pohrebiska rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným
ohňom obmedziť alebo zakázať.
5. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko
opustiť bez osobitného upozornenia.
6. Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelých osôb.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup na pohrebisko.
8. Na pohrebisko sa nesmie vchádzať motorovými vozidlami a inými dopravnými
prostriedkami /bicykle, motocykle, kolobežky, kolieskové korčule a pod./ okrem vozidiel na
prepravu zosnulých a tých, ktorí majú osobitné povolenie od prevádzkovateľa pohrebiska.
Čl. X
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe:
a) od 16.04. do 15.11. denne od 07.00 hod. do 20.00 hod..
b) od 16.11. do 15.04. denne od 8.00 hod do 17.00 hod.

Čl. XI
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Komunálny odpad z pohrebiska sa umiestňuje do 5 veľkých hranatých odpadových košov,
na každej parcele je umiestnený jeden kôš, ich vyprázdňovanie sa zabezpečuje podľa potreby.
Na pohrebisku sú umiestnené plastové koše na separovaný zber, štyri na sklo a štyri na plast.
2. Zber a nakladanie s odpadom zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska v súlade s platným
všeobecne záväzným nariadením na území mesta Košice.
3. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do odpadových košov vyhadzovať zvyšky kvetinovej
a vencovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od sviečok, poškodené
ozdobné predmety.
4. Na pohrebisku sa nesmie spaľovať odpad.
Čl. XII
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby v súlade so zákonom o pohrebníctve a v rozsahu
dohodnutom s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:
- prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín pohrebu
minimálne deň vopred,
- prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
- zamestnancom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu sa
umožní v deň pohrebu vstup do Domu smútku najneskôr 15 minút pred začiatkom
pohrebného obradu.
Čl. XIII
Záverečné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za
rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené.
2. Na právne vzťahy tu neupravené sa vzťahuje príslušný zákon o pohrebníctve a súvisiace
platné právne predpisy.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice - Barca.
4. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území mestskej časti Košice – Barca zo dňa
13.10.2006.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Cenník pohrebných
služieb ako príloha č. 1. a Plán pochovávania ako príloha č. 2.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Košice - Barca dňa 30.03.2011 uznesením č.28/03/2011.
7. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.04.2011
František Krištof
starosta mestskej časti
Košice - Barca
Vyvesené: 30.03.2011
Zvesené: 14.04.2011

CENNÍK POHREBNÝCH SLUŽIEB
V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA

Príloha č. 1

Názov položky

Cena
40 €
75 €
40 €
40 €
50 €
70 €
20 €
30 €
10 €
15 €
25 €
20 €
10 €
20 €
10 €
10 €

1. Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov pre hrobku
20 rokov pre hrobku
2. Obnova (predĺženie) užívacieho práva pre hrobku (10 rokov)
3. Vykopanie hrobu pre hrobku s 1 úložným miestom
4. Vykopanie hrobu pre hrobku s 2 úložnými miestami
5. Vykopanie hrobu pre hrobku s 3 úložnými miestami
6. Vykopanie hlineného hrobu pre 1 úložné miesto
7. Vykopanie hlineného hrobu pre 2 úložné miesta
8. Vykopanie hlineného hrobu pre dieťa
9. Prenájom hrobového miesta na 10 rokov pre hlinený hrob
20 rokov pre hlinený hrob
10. Obnova (predĺženie ) užívacieho práva pre hlin. hrob
11. Prenájom hrobového miesta na 10 rokov pre hlin. detský hrob
20 rokov pre hlin. detský hrob
12. Obnova užívacieho práva pre hlin. detský hrob (10 rokov)
13. Úprava hlineného hrobu
14. Prepožičanie obradnej siene na 60 minút
- pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Barca
- pre cudzích občanov
15. Účasť personálu pri obrade (nosenie rakvy, spúšť.do hrobu)
16. Identifikácia hrobu
17. Exhumácia - z hlineného hrobu
- z hrobky
18. Prenájom hrob. miesta na cintoríne pre cudzích občanov,
bývajúcich v Barci, ale ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej
časti Košice - Barca (len rodák, prvostupňový príbuzný)
V ostatných prípadoch pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt
v Košiciach - Barci, rozhoduje starosta - 10 rokov.
19. Prenájom hr.miesta 10 rokov pre hrobku dieťaťa
20. Prenájom hr.miesta 10 rokov pre urnovu hrobku
21. Prenájom hr.miesta 20 rokov pre urnovu hrobku
22. Poplatok za odber vody
23. Uloženie urny do jestvujúceho hrobu - prepožičanie miesta
24. Kolumbárium na dobu 25 rokov
25. Obnova (predĺženie) užívacieho práva pre hrobku (20 rokov)
26. Obnova (predĺženie) užívacieho práva pre hrobku (30 rokov)
27. Obnova (predĺženie) užívacieho práva pre hrobku (40 rokov)
28. Stornovací poplatok: 20% z vyčísl. hodnoty obj. prác a služieb

30 €
50 €
10 €
2€
35 €
20 €

120 €

30 €
35 €
65 €
2€
10 €
150 €
75 €
105 €
135 €

