
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa  84/2052, 058 01 Poprad –Veľká  

IČO: 36 448 427  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov     vložka č.:10497/P, oddiel: Sro 

 

Cenník pohrebných a s tým súvisiacich služieb PCS, s.r.o. Poprad 
 

   Ceny v €  

 

Položka   

bez 

DPH 

s DPH 

20% 

 

   

 

I. 

Prenájom obradnej a výstavnej 

miestnosti domu smútku Poprad Veľká 

a poplatky za vstup na pohrebisko 

     

  

1. Prenájom nebytových priestorov  Domu 

smútku Poprad – Veľká za účelom 

vykonania pohrebného obradu  155,00  

  

2. Poplatok za vstup na pohrebisko pre 

prevádzkovateľa pohrebnej služby (ďalej 

len „PS“) s vykonaním aj bez vykonania 

pohrebného obradu na pohrebisku 

Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod 

Tatrami a Poprad – Veľká   37,20 

  

3. Poplatok za vstup na pohrebisko pre 

prevádzkovateľa pohrebnej služby (ďalej 

len „PS“) s vykonaním aj bez vykonania 

pohrebného obradu na pohrebisku 

Matejovce, Spišská Sobota, Stráže pod 

Tatrami a Poprad – Veľká, po pracovnej 

dobe, v sobotu alebo v dňoch pracovného 

pokoja   56,00 

  

 

II. 

 

Uloženie urny 

    

  

1. Uloženie alebo vyzdvihnutie urny zo zeme   6,00   

2. Uloženie alebo vyzdvihnutie urny z hrobky   6,90   

3. Poplatok za uloženie alebo vyzdvihnutie 

urny po pracovnej dobe, v sobotu alebo 

v dňoch pracovného pokoja   75,00 

  

       

 

III. 
Práca s bremenom - mŕtvolou    

  

1. Manipulácia so zosnulým v teréne a 

premiestňovanie zosnulého za 1 osobu a za 

každú i započatú ¼ hod.    3,00 

  

2. 

3. 

Zvesenie mŕtvoly 

Zabezpečenie fyz. manipulácie za 

mimoriadnych okolností (havária, vražda, 

utopenie, rozklad a pod) za 1 pozostatky 

   11,00   

  7,90 

  



4. Uloženie zosnulého do rakvy a úprava v 

nej    10,00 

  

5. Oblečenie, uloženie zosnulého dieťaťa do 

rakvy a úprava v nej   9,90 

  

6. Umytie zosnulého    7,20   

7. Oblečenie zosnulého    20,00   

8. Oholenie zosnulého   6,00   

9. Kozmetická úprava – bežná (učesanie, 

ľahký makeup)    5,00 

  

10. Kozmetická úprava – nadštandardná   30,00   

11. Transportná rakva   12,90   

12. Transportný vak   10,80   

 

IV. 

 

Pohrebný obrad 

      

  

1. Nosenie, spúšťanie a ukladanie rakvy do 

hrobu    40,20 

  

2. Nosenie, spúšťanie a ukladanie detskej 

rakvy do hrobu    20,20 

  

3. Manipulácia pri odovzdávaní a preberaní 

zosnulého pred a po kremačnom obrade 

  

   6,70 

  

4. Príplatok za pohrebný obrad konaný po 

pracovnej dobe, v sobotu alebo v dňoch 

pracovného pokoja   220,00 

  

5. Príplatok za pohrebný obrad konaný po 

pracovnej dobe, v sobotu alebo v dňoch 

pracovného pokoja - kremácia   140,00 

  

6. Príplatok za prevoz konaný po pracovnej 

dobe, v sobotu alebo v dňoch pracovného 

pokoja – za každú aj započatú hodinu       

(1 zamestnanec) 

   17,00 

  

 

V. 

 

Prevoz zosnulého 

    

  

1. Doprava 1 km           0,66   

2. Doprava-pohrebisko Sp. Sobota - paušál    

(1 jazda)   5,30 

  

3. Doprava-pohrebisko Matejovce -  paušál   

(1 jazda)   9,90 

  

4. Doprava-pohrebisko Stráže - paušál          

(1 jazda)   9,20 

  

5. Doprava-krematórium Košice – paušál     

(1 jazda)    158,40 

  

6. Doprava-krematórium B. Bystrica – paušál     

(1 jazda)   158,40 

  

7. Stojné (15 min.) 1 zamestnanec    1,70   



 

VI. 

 

Ostatné služby 

    

   

1. Vybavenie náležitostí k prevedeniu 

pohrebného aktu - matrika    6,40 

  

2. Letovanie rakvy (vrátane materiálu)    8,70   

3. Vypísanie mena na kríž    5,00   

4. Kremácia (podľa platného cenníka 

krematória) Košice     

  

5. Kremácia (podľa platného cenníka 

krematória) Banská Bystrica     

  

6. Zapožičanie stojana na vence a kytice, 

košík s vetvičkami pre iné PS    3,30 

  

7. 

Zapožičanie kobercov (1ks) pre iné PS    6,00 

  

8. Aranžovanie kvetinovej výzdoby na 

hrobovom mieste po pochovaní pre iné PS    5,00 

  

9. Organizátor pre iné PS      3,00   

10. Pohrebné vozidlo v sprievode k 

hrobovému miestu pre iné PS    4,00 

  

11. Smútočné oznámenia - čierno-biele    0,30   

12. 

Smútočné oznámenia - farebné    

         

0,60 

  

13. Poplatok za vybavenie pietneho aktu    5,50   

14. Zalievanie hrobky   13,40   

15. Zalepenie platne   5,00   

16. Odkrytie, zakrytie a zalievanie hrobky   39,50   

17. K cenám za exhumáciu alebo vyzdvihnutie 

ostatkov sa pripočítajú aj ceny za výkop 

nového hrobu    

  

18. Ozvučenie (prenosné, z auta) na pohrebisku   3,30   

19. Použitie chladiaceho zariadenia od 1-24 

hod. i započatý deň   9,50 

  

20. Použitie mraziaceho zariadenia od 1-24 

hod. i započatý deň   10,50 

  

       

"Tento cenník služieb nadobúda platnosť dňom 15. marca 2019. 

Spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad si vyhradzuje právo zmeniť ceny a poplatky uvedené v 

tomto cenníku služieb vydaním nového cenníka služieb. 

Vydaním nového cenníka služieb stráca platnosť skôr vydaný cenník služieb." 

 

V Poprade dňa 11.3.2019                                                                                          Účinný od 15.3.2019 

 

 

                                                                                              Ing. Marek Budzák 

                                                                                              konateľ  

 


