
Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, P.O.BOX 78, 974 01 Banská Bystrica 

Prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica 

  _______IČO: 00 183 075                DIČ: 2020459221         IČDPH:SK2020459221______                 

 

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

 

 

 

 

 
Meno zomrelého(lej):                                            nar.                              zomr.  

Vybavovateľ pohrebu: 

Dátum pohrebu:                            pochov.  

O B J E D N Á V K A ( daňový doklad) 
NZ 4/2011      Centrálny cintorín Kremnička – A/2 – 318,319 

 

VÝKOP A ZASYPANIE HROBOVÉHO MIESTA – LETNÉ OBDOBIE                                                CENA s DPH 

Základný hrob – 160 cm                                                                                                                               95,00 € 

Prehĺbený hrob – 220 cm                                                                                                                           111,00 € 

Detský hrob -130cm                                                                                                                                      51,00 € 

Príprava – zabezpečenie zeminy pred výkopom hrobu                                                                         10,00 €                                         

Úprava okolia hrobového miesta po zasypaní                                                                                           6,00 €                                            

Konečná úprava hrobu po zasypaní                                                                                                             3,00 € 

1.úprava hrobu – doloženie zeminy                                                                                                           12,50€ 

Použitie  búracieho kladiva pri výkope hrobovej jamy za prvých 15.min.                                           25,00 € 

Použitie búracieho kladiva  pri výkope hrob. jamy za každých ďalších odpracovaných  10 min.       5,00 € 

Rozbitie obruby, betónových základov                                                                                                      56,00 € 

Likvidácia betónových častí hrobu ,odvoz a uloženie                                                                             30,00 € 

Odvoz a uloženie kameňov ,koreňov z hrobu počas výkopu                                                                 15,00 €                                           

Odvoz a uloženie  zeminy od hrobového miesta                                                                                     15,00 € 

Použitie kopacieho stroja                                                                                                                          200,00 €                                                   

Odstránenie a likvidácia stromových porastov priamo na hrobom                                                     10,00 € 

Odstránenie a likvidácia priľahlých stromových porastov pri hrobovom mieste                              20,00 €   

Exhumácia počas tlecej doby: a/dospelá osoba                                                                                   230,00 € 

/ výkop, zasypanie jamy, náklady na exhumáciu/ 

                                                      b/dieťa do 10 rokov                                                                            141,66 € 

Exhumácia po  tlecej dobe do 20 rokov od pochovania:  a/dospelá osoba                                    125,00 € 

                                                                                                   b/dieťa do 10 rokov                                 58,33 € 

Exhumácia  - vybratie ľudských ostatkov do 30 rokov                                                                         66,66 € 

Exhumácia  -vybratie ľudských ostatkov z vykopaného hrobu po 30 rokoch                                   20,83 € 

Uloženie  ľudských ostatkov  do vykopaného hrobu                                                                               5,00 € 

Exhumácia ľudských ostatkov z hrobky                                                                                                 250,00 € 

Spopolnenie exhumovaných ľudských ostatkov                                                                                    50,00 € 

Poplatok za práce po pracovnej dobe  2hod./2pracovník                                                                  20,00 € 

Poplatok za služby v deň pracovného pokoja  1hod/1 pracovník                                                         7,00 € 

Poplatok za práce v nedeľu a vo sviatok 1hod./1pracovník                                                                 15,00 € 

Poplatok za vystavenie nájomnej zmluvy, faktúry, dokladov k hrobovému miestu                       1,00 € 

Poplatok za prepis nájomcu hrobového miesta                                                                                       8,33 € 

Vyhľadanie hrobového, urnového, kryptového miesta priamo na pohrebisku                                16,66 € 

Administratívne úkony súvisiace s  vyhľadaním hrobového, urnového miesta v evidencii              5,00 € 

 

 

 Ku všetkým cenám účtujeme 20% DPH          Cena bez DPH:              0,00 € 

              DPH 20 %:                     0,00 € 

              Cena s DPH:       0,00  € 

                         K úhrade:                     0,00 € 
Č. OP.  

Tel:  

Podpis objednávateľa:   

Súhlas nájomcu hrobového miesta na pochovanie  Pečiatka a podpis:  

 

 

 

 

Dátum:  

Vybavuje:  



Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, P.O.BOX 78, 974 01 Banská Bystrica 

Prevádzka Krematória a cintorínskych služieb, Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica 

  _______IČO: 00 183 075                DIČ: 2020459221         IČDPH:SK2020459221______                 

 

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

 

 

          

 

 
Meno zomrelého(lej)                         nar.                             zomr.  

Vybavovateľ pohrebu:  

Dátum pohrebu:                                        . pochov.  

O B J E D N Á V K A ( daňový doklad) 
      

VÝKOP A ZASYPANIE HROBOVÉHO MIESTA – ZIMNÉ OBDOBIE                                                 

Ručné kopanie  do 160 cm                                                                                                                      138,00 € 

Ručné kopanie do 220 cm                                                                                                                       174,00 € 

Ručné kopanie do 130cm                                                                                                                          85,20 € 

Odpratanie snehu z hrobu a okolia hrobového miesta                                                                        12,00 €                                                                          

Príprava- zabezpečenie zeminy pred výkopom hrobu                                                                          12,00 €                                                                      

Úprava okolia hrobového miesta po zasypaní                                                                                          8,40 €                                                                

Konečná úprava hrobu po zasypaní                                                                                                           3,60 € 

1.úprava hrobu - doloženie zeminy                                                                                                         18,00 € 

Použitie  búracieho kladiva pri výkope hrobovej jamy za prvých 15.min.                                         30,00 € 

Použitie búracieho kladiva  pri výkope hrob. jamy za každých ďalších odpracovaných  10 min.     6,00 € 

Rozbitie obruby, betónových základov                                                                                                    67,20 € 

Likvidácia betónových častí hrobu ,odvoz a uloženie                                                                           36,00 € 

Odvoz a uloženie kameňov ,koreňov z hrobu počas výkopu                                                               18,00 €                                           

Odvoz a uloženie  zeminy od hrobového miesta                                                                                   18,00 € 

Použitie kopacieho stroja                                                                                                                        240,00 €                                                   

Odstránenie a likvidácia stromových porastov priamo na hrobom                                                   12,00 € 

Odstránenie a likvidácia priľahlých stromových porastov pri hrobovom mieste                             24,00 €   

Exhumácia počas tlecej doby: a/dospelá osoba                                                                                  276,00 € 

/ výkop, zasypanie jamy, náklady na exhumáciu/ 

                                                      b/dieťa do 10 rokov                                                                            170,00 € 

Exhumácia po  tlecej dobe do 20 rokov od pochovania:  a/dospelá osoba                                   150,00 € 

                                                                                                   b/dieťa do 10 rokov                                 70,00 € 

Exhumácia  - vybratie ľudských ostatkov do 30 rokov                                                                          80,00 € 

Exhumácia  -vybratie ľudských ostatkov z vykopaného hrobu po 30 rokoch                                   25,00 € 

Uloženie  ľudských ostatkov  do vykopaného hrobu                                                                               6,00 € 

Exhumácia ľudských ostatkov z hrobky                                                                                                300,00 € 

Spopolnenie exhumovaných ľudských ostatkov                                                                                    60,00 € 

Poplatok za práce po pracovnej dobe  1hod./1pracovník                                                                      6,00 € 

Poplatok za služby v deň pracovného pokoja  1hod/1 pracovník                                                         8,40 € 

Poplatok za práce v nedeľu a vo sviatok 1hod./1pracovník                                                                 18,00 € 

Poplatok za vystavenie nájomnej zmluvy, faktúry, dokladov k hrobovému miestu                          1,20 € 

Poplatok za prepis nájomcu hrobového miesta                                                                                    10,00 € 

Vyhľadanie hrobového, urnového, kryptového miesta priamo na pohrebisku                               20,00 € 

Administratívne úkony súvisiace s  vyhľadaním hrobového, urnového miesta v evidencii              6,00 € 
Ku všetkým cenám účtujeme 20% DPH          Cena bez DPH:                  0,00 € 

              DPH 20 %:                        0,00 € 

              Cena s DPH:           0,00 € 

                         K úhrade:                        0,00 € 
Č. OP.  

Tel:  

Podpis objednávateľa:   

Súhlas nájomcu hrobového miesta na pochovanie  Pečiatka a podpis:  

 

 

Dátum:  

Vybavuje:  


