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(Návrh) 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA SEREĎ  

č. .. / 2014   
zo dňa 9.12.2014,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 

Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.19/2012 

 
 
 
 
 
 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 9.12.2014 
Účinnosť od:  1.1.2015 



Mesto Sereď  na  základe  samostatnej  pôsobnosti   podľa  článku  68  Ústavy  Slovenskej  republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 18  zákona č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve v znení neskorších 
predpisov  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. .. /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď. 

 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď 
zo dňa 14.2.2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.19/2012, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. § 2 vrátane nadpisu znie :  
„Prevádzkovateľ pohrebísk 

Edita Kašíková, IČO 34 242 953, miesto podnikania Dolná Streda 422, PSČ 925 63 Dolná Streda“ 

2. § 4 sa vypúšťa  

3. § 9 sa vypúšťa 

4. V §18 sa vypúšťa nadpis pod paragrafom 

5. V § 18 sa odseky 2 až 6 vypúšťajú a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1 

6. Príloha č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk 
v meste Sereď znie : 

Príloha č.1  
k  

Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď. 

Edita Kašíková 
Prevádzka: SEREĎ a časť Horný Čepeň 

Cenník cintorínskych služieb 

   
Por.číslo Druh Cena v EUR bez DPH 
100 Prenájom  miesta pre jednohrob na 10 r., 110 cm x 245 cm   9,95 € 
101 Obnova užívania pre jednohrob na ďalších 10 r.   9,95 € 
102 Prenájom  miesta pre dvojhrob na 10 r., 210 cm x 245 cm 19,91 € 
103 Obnova užívania pre dvojhrob na ďalších 10 r. 19,91 € 
104 Prenájom  miesta pre trojhrob 10 r.,  29,87 € 
105 Obnova užívania pre trojhrobna ďalších 10 r. 29,87 € 
106 Prenájom  miesta pre detský hrob na 10 r. 60 cmx 110 cm   9,95 € 
107 Obnova užívania det. hrobu o ďalších 10 r.   9,95 € 
108 Prenájom za urnové miesto 100 cm x 100 cm   9,95 € 
109 Hrobka                 66,38 € 

Upozornenie: Za každé ďaľšie hrobové miesto sa zvyšuje poplatok o 9,95 €  

   
Por.číslo Druh Cena v EUR  
201 Výkop hrobu pre truhlu + zasypanie hrobu 79,90 € 



202 Výkop hrobu v období od 1.11.- 31.3.  88,76 € 
203 Výkop hrobu pre dvojhrob. nad seba 109,54 € 
204 Výkop hrobu v období od 1.11.- 31.3.  118,68 € 
205 Výkop detského hrobu + zasypanie hrobu   48,85 € 
206 Výkop hrobu v období od 1.11.- 31.3.   57,25 € 
207 Vykopanie jamy pre uloženie urny   35,30 € 
208 Výkopanie jamy pre urnu v období od 1.11.-31.3.   42,20 € 
209 Vykonanie kompletnej exhumácie do 10 rokov 330,00 € 
210 Poplatok za prenájom obradnej miestnosti v dome smútku k vykonaniu  

pietneho aktu za jeden obrad 
  59,00 € 

211 Použitie chlad.zariadenia /každých začatých 24 hodín/      7,55 € 
212 Reprodukovaná hudba v obradnej miestnosti / použitie zvukového zariadenia/      7,90 € 

 
213 Úprava hrobu po pochovaní    11,28 € 
214 Vystavenie a odstránenie kvetinových darov     5,56 € 
215 Máre      5,50 € 
216 Upratanie a dezinfekcia obradnej miestnosti pred a po pohrebe     15,00 € 
217 Poplatok za celodenný komerčný vstup motorového vozidla       6,20 € 
218 Opis dokladov, nájomná zmluva, faktúry, objednávky a pod.       1,80 € 
219 Poplatok za elektrické pripojenie - Nový cintorín       8,25 € 

Cenník cintorínskych služieb je platný od 1.1.2015 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:  

Predkladá na schválenie: Edita Kašíková 

V Seredi, dňa 10.10.2014                                                                   Podpis a pečiatka prevádzkovateľa: 

 

 

 

 

Čl. II 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č.3/2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.19/2012, nadobúda účinnosť 01.01.2015. 

V Seredi dňa: 9.12.2014 

              Ing. Martin Tomčányi  
                  primátor mesta 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č.   /2014 bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva 
v Seredi č.    /2014 dňa 9.12.2014. 

Deň vyhlásenia: 

Deň zvesenia: 


