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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

18

Žilinský samosprávny kraj
Číslo spisu: 2249/2011/OF-003
Referent: Ing. Vnuková, tel. 041/5032 222

V Žiline 12. 5. 2011

Cenový výmer č.1/2011
Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 § 2 ods. 2, prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:
Obec Horný Vadičov
Obecný úrad Horný Vadičov 160
023 45 Horný Vadičov
IČO: 00314030
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy.

Výkop hrobu (dĺžka x šírka x hĺbka)
Výkop štandardného hrobu (200 x 80 x 210 cm)
Letné obdobie (od 1. 4. – 31. 10.)
Zimné obdobie ( od 1.11. – 31.3.)

66,40 €
83,00 €

Výkop prehĺbeného hrobu (200 x 80 x 250 cm)
Letné obdobie (od 1. 4. – 31. 10.)
Zimné obdobie (od 1. 11. – 31. 3.)

96,30 €
116,20 €

Výkop detského hrobu

oslobodený od poplatku

Cena výkopu je stanovená ako maximálna bez ohľadu na druh a triedu zeminy, v ktorej sa výkop prevádza.
Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Obec Horný Vadičov nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda
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Prešovský samosprávny kraj
Číslo spisu: 3006/2011/ODDR
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081 222

V Prešove 4. 5. 2011

Cenový výmer č. 3/2011
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:
Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad
Fraňa Kráľa 2052/84
058 01 Poprad
IČO: 36448427
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu – letné obdobie od 1. 4. do 31. 10.
1. obyčajný hrob

(220 x 80 x 160 cm)

82,00 €

2. prehĺbený hrob

(220 x 80 x 220 cm)

102,00 €

3. detský hrob malý

(120 x 90 x 120 cm)

30,00 €

4. detský hrob veľký

(160 x 90 x 160 cm)

36,00 €

5. hrobka plytká

(230 x 110 x 130 cm)

84,00 €

6. hrobka hlboká

(230 x 110 x 160 cm)

118,00 €

7. hrob pre urnovú schránku (50 x 50 x 50 cm)

19,00 €

Výkop hrobu – zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.
1. obyčajný hrob

(220 x 80 x 160 cm)

99,00 €

2. prehĺbený hrob

(220 x 80 x 220 cm)

119,00 €

3. detský hrob malý

(120 x 90 x 120 cm)

33,00 €

4. detský hrob veľký

(160 x 90 x 160 cm)

43,00 €

5. hrobka plytká

(230 x 110 x 130 cm)

95,00 €

6. hrobka hlboká

(230 x 110 x 160 cm)

137,00 €

7. hrob pre urnovú schránku (50 x 50 x 50 cm)
– za výkop hrobu do starého hrobového miesta prirážka 45 % z maximálnej ceny.

19,00 €
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Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania
9,50 €/deň
10,50 €/deň

Použitie chladiaceho zariadenia
Použitie mraziaceho zariadenia
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 10. mája 2011.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
Predseda

Číslo spisu: 2997/2011/ODDR
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081 222

V Prešove 11. 5. 2011

Cenový výmer č. 4/2011
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:
Obec Jánovce
059 13 Jánovce 248
IČO: 00326259
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

Výkop hrobu – letné obdobie od 1. 4. do 31. 10.
– výkop hrobu do hĺbky 160 cm
– výkop hrobu do hĺbky 220 cm
– výkop detského hrobu

30 €
40 €
15 €

Výkop hrobu – zimné obdobie od 1. 11. do 31. 3.
– výkop hrobu do hĺbky 160 cm
– výkop hrobu do hĺbky 220 cm
– výkop detského hrobu

40 €
50 €
20 €

Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 16. mája 2011.
MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda
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Košický samosprávny kraj
Číslo spisu: 1632/2011-RU13/12271
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268 205

V Košiciach 24. 5. 2011

Cenový výmer č. 3/2011
Košický 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:
REKVIEM – pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s. r. o.
Rastislavova 83
040 01 Košice
IČO: 31695965
Klasifikácia produkcie:
93.03.11

Prevádzka cintorínov a krematórií

– spopolnenie zomrelého a ostatok v rakve, vrátane uloženia popola do úradnej popolnice
s označením
1. Dospelá osoba

75 €

2. Dieťa do 10 rokov

30 €

3. Exhumované pozostatky

30 €

– kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania,
prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy
4. Výkop pre jednomiestnu betónovú podzemnú hrobku

75 €

5. Výkop pre dvojmiestnu betónovú podzemnú hrobku

150 €

6. Výkop pre trojmiestnu betónovú podzemnú hrobku

170 €

7. Výkop pre hrob v zemi

110 €

8. Výkop pre jednomiestnu betónovú podzemnú hrobku pre dieťa

30 €

9. Výkop pre jednomiestny hrob v zemi pre dieťa

44 €

– prirážka za výkop do starého hrobového miesta
(kde už predtým bolo vykonané pochovávanie)

25 % z maximálnej ceny
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Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov

– prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania
7€

1. Použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň
Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Dňom účinnosti cenového výmeru č. 3/2011 sa zrušuje cenový výmer č. 7/2004 zo dňa 27. 1. 2004.
Cenový výmer č. 3/2011 nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda

Číslo spisu: 1377/2011-RU13/12350
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

V Košiciach 24. 5. 2011

Cenový výmer č. 4/2011
Košický 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:
Marián Bezák – Pohrebné služby PAX
Slovenskej jednoty 5
040 01 Košice
IČO: 37522442
Klasifikácia produkcie:
93.03.12

Prevádzka pohrebných ústavov

– prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania
7€

1. Použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň

Uvedená maximálna cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.
Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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