
   
      

 
                         

     

 

    

                   

              

               

             

 

    

  

    

  
  

  

     
                     

        

         

            

            

             

            

             

              

         

           

            

            

            

            

              

             

 

  

     

                 

        
 

         

       

                

 

 

           

 

                                                                                                    

                                                                                                                 

Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Číslo spisu: 03154/2021/OF V Prešove 09. 03. 2021 

Vybavuje: Ing. Stanislava Fabianová, 051/7081226 

Cenový výmer č. 1/2021 

Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 

z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre: 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 

Poľná 1 

060 01 Kežmarok 

IČO: 42234891 

Klasifikácia produkcie: 

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií 
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátene následného zasypania, 

prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy 

Výkop hrobu – letné obdobie od 1.4. do 31.10. 

− obyčajný hrob (220 x 90 x180 cm) 120 EUR 

− prehĺbený hrob (220 x 90 x 220 cm) 146 EUR 

− detský hrob malý (120 x 70 x 140 cm) 30 EUR 

− detský hrob veľký (160 x 70 x 140 cm) 37 EUR 

− podzemná betónová hrobka plytká (230 x 100 x 80 cm) 87 EUR 

− podzemná betónová hrobka hlboká (230 x 100 x 160 cm) 141 EUR 

Výkop hrobu – zimné obdobie od 1.11. do 31.3. 

− obyčajný hrob (220 x 90 x180 cm) 140 EUR 

− prehĺbený hrob (220 x 90 x 220 cm) 166 EUR 

− detský hrob malý (120 x 70 x 140 cm) 37 EUR 

− detský hrob veľký (160 x 70 x 140 cm) 47 EUR 

− podzemná betónová hrobka plytká (230 x 100x 80 cm) 100 EUR 

− podzemná betónová hrobka hlboká (230 x 100 x 160 cm) 161 EUR 

Za výkop hrobu do starého hrobového miesta prirážka 20% z maximálnej ceny. 

Klasifikácia produkcie: 

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov 

len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania 

− použitie chladiaceho zariadenia 10 EUR/deň 

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty. 

Cenový výmer nadobúda účinnosť 01. 04. 2021 

Dňom účinnosti Cenového výmeru č. 1/2021 sa ruší Cenový výmer č. 3/2010 zo dňa 10.11.2010. 

v. r. 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. v. r. 

Predseda PSK 
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