Prešovs ký

samosprávny

kraj

Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Číslo spisu: 6367/2010/ODDR
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081222

V Prešove 10.11.2010

Cenový výmer č. 3/2010
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:

Technické služby, s.r.o.
Poľná 1
060 01 Kežmarok
IČO: 31 718 329

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)
- prehĺbený hrob (220 x 90 x 220 cm)
- detský hrob malý (120 x 70 x 140 cm)
- detský hrob veľký (160 x 70 x 140 cm)
- podzemná betónová hrobka plytká (230 x 100x 80 cm)
- podzemná betónová hrobka hlboká (230 x 100 x 160 cm)

91 €
108 €
30 €
35 €
84 €
140 €

Výkop hrobu – zimné obdobie od 1.11. do 31.3.
- obyčajný hrob (220 x 90 x180 cm)
- prehĺbený hrob (220 x 90 x 220 cm)
- detský hrob malý (120 x 70 x 140 cm)
- detský hrob veľký (160 x 70 x 140 cm)
- podzemná betónová hrobka plytká (230 x 100x 80 cm)
- podzemná betónová hrobka hlboká (230 x 100 x 160 cm)

111 €
126 €
35 €
44 €
95 €
159 €

- za výkop hrobu do starého hrobového miesta prirážka 45% 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 €/deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1.12.2010

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda

