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Prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica 
IČO: 183075                         DIČ: 2020459221                        IČDPH: SK2020459221 

 
 
Telefón: 048/4103559,  0918 804 402  E-mail: info@krematoriumbb.sk 

Povolenie vjazdu motorového vozidla na pohrebisko 
 

Správa cintorínov  v Banskej Bystrici povoľuje vjazd motorového vozidla do areálu: 
CP – Centrálny cintorín,   UH – Urnový háj,    Cintorín nám. Š. Moysesa 
 
Majiteľ   vozidla: 
Telefón: 
ŠPZ  vozidla: 
Druh   vozidla: 
 

1. Povolenie vjazdu je platné len s dokladom „ Povolenie na kamenárske práce“ na príslušnom 
cintoríne a ku konkrétnemu hrobu vydanom Správou pohrebiska nájomcovi hrobového miesta. 

2. Vjazd motorového vozidla do priestoru Cintorína nám. Š. Moysesa  sa povoľuje len Hornou Bránou 
za účelom dovozu a odvozu materálu na dobu nevyhnutnú na nakládku a vykládku. 

3. Vjazd do pohrebiska „ JE ŽIADATEĽ  POVINNÝ“ nahlásiť  Správe pohrebiska 1 deň vopred, alebo 
minimálne 1 hodinu pred predpokladaným vjazdom do príslušného pohrebiska.                                
Pre Cintorín nám. Š. Moysesa  Správa zabezpečí odomknutie  brány. Po-Pia: 7,30 hod. – 14,30 hod. 

4. Zakazuje sa parkovanie v areáli pohrebiska! 
5. Miesto na skládku materiálu materiálu v areáli pohrebiska k danému hrobu na nevyhnutnú dobu 

povoľuje zodpovedný pracovník správy pohrebiska. 
6.  Po ukončení  denných prác je povinný dať  terén do pôvodného stavu. Ukončenie prác na príslušnom 

hrobe bez omeškania oznámiť Správe pohrebiska. 
7. Za škody a poškodenie majetku druhých osôb, spôsobené svojou činnosťou, alebo vjazdom vozidla do 

priestorov pohrebiska zodpovedá držiteľ povolenia. 
8. Vjazd motorového vozidla pre vstup  ZŤP, ZŤP-S  – vstup zdarma - po preukázaní sa preukazom. 

 
Dôležité upozornenie: 
Vodič je povinný predložiť toto povolenie k nahliadnutiu pri kontrole Správe cintorínov, Policajnému 
zboru, Mestskel polícii. 

Toto povolenie NEOPRÁVŇUJE parkovať v Centrálnej mestskej zóne!!! 
 
Pre technický servis – kamenári- môžu parkovať  na určenom parkovisku:  
Cintorín nám. Š. Moysesa – za hornou bránou,  CC – Kremnička na priľahlom parkovisku, 
UH – pred administratívnou budovou 
 

Povolenie sa vystavuje:      od       do 
 
Cenník povolení vsupu motorového vozidla:              suma 
Jednodňový vstup   súkromné osoby                         3,00 € 

podnikateľské subjekty, pohrebná služba                    8,00 € 
Týždňový vstup       podnikateľské subjekty        25,00 € 
Mesačný vstup        podnikateľské subjekty       70,00 € 
Polročný vstup        podnikateľské subjekty     120,00 € 
Celoročný vstup      podnikateľské subjekty                  180,00 € 
                                   pohrebná služba                    166,66 € 
Cena bez DPH                                     00,00 € 
DPH 20%                                     00,00 € 
Cena s DPH:                                     00,00 € 
 
Dátum:             Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 


