
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Galanta č. 28/2022, 

ktorým sa mení a dopÍňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta v znení v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.28/2014 a Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Galanta č. I8/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 4/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 6 ods.2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

 

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta schválený v Prílohe č. 1 Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Galanta č. 28/2014 a v znení Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Galanta 

č.18/2017 a Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Galanta č. 4/2020  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Čl. V bod 1.3 sa za slová „ za hrobku“ vkladá „ , “ a slová „urnové miesto alebo za miesto 

v kolumbáriu“ 

2.  Čl. VII bod 1. sa menia posledné slová druhej vety, namiesto slova „nepretržite“ napísať slová 
„do 22,00 hod.“ 

 

3. V Čl. VIII bod 1 písm. b) sa za slová „ukladanie do hrobky,“ vkladajú slová „uloženie urny do 

kolumbária,“ 

4. V Čl. VIII bod 1 písm. c) sa za slová „uloženie urny do hrobového miesta,“ vkladajú slová „uloženie 

urny do kolumbária,“ 

5. V Čl. VIII bod 5 sa za slová „urnových miest“ vkladá „ ,“ a slovo „kolumbária“´ 

6. V Čl. VIII bod 11 sa za slová „urnových miest“ vkladajú slová „a miest v kolumbáriu“ 

 

Čl. II 

 

V prílohe č. 2 sa mení cenník za cintorínske a pohrebné služby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou   

tohto VZN. 

 

 

 



Čl. III 

 

Toto všęobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Galante dňa 12. 

05. 2022  uznesením č. 564-Z/2022 a nadobúda účinnosť 01.07.2022. 

 

V Galante, dňa 23.05.2022 

 

                                                                                                          

                                                                                                          Peter Paška, v.r. 

                                                                                                          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENNÍK 

za cintorínske a pohrebné služby platný od  1.7.2022 

I. Cintoríny: Bratislavská ulica, mestské časti Javorinka, Hody, Nebojsa                       

                                                                                                                                                           

Použitie obradnej miestnosti kaplnky a zariadení pri pohrebnom akte                                        49 €                 

2. Obrad mimo pracovných dní                                                                                         

       - sobota                                                                                                                                              73 €  

       - nedeľa a sviatok                                                                                                                             98 € 

3. Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov 

    - jednohrob                                                                                                                                          30 €               

    - dvojhrob                                                                                                                                            60 €              

    - detský hrob                                                                                                                                       20 €                

    - urnové miesto                                                                                                                                  25 €               

    - hrobka                                                                                                                                                83 €               

5. Prenájom kolumbária: 

     - 2 urnový box na prvých 20 rokov                                                                                               250 €   

     - 4 urnový box na prvých 20 rokov                                                                                               500 €   

     - potom na ďalších 10 rokov                                                                                                            20 € 

6. Sprostredkovateľský servis s pohrebnými službami   a farnosťami                                          12 €                

7. Výkop, zasypanie jedno-hrobu                                                                                                      124 €               

8. Výkop, zasypanie dvoj-hrobu                                                                                                        144 €              

9. Celoročný poplatok  pre vstup  do cintorínov pre pohrebné  

    služby  a kamenárske firmy                                                                                                           200 €             

10. Jednorázový  poplatok pre vstup  do cintorínov pre pohrebné  

   kamenárske firmy                                                                                                                              25 €             

II. Cintoríny: Hodská ulica 

1. Použitie obradnej miestnosti  Domu smútku a zariadení pri pohrebnom akte                    89 €               

2. Obrad mimo pracovných dní                                                                                            

       - sobota                                                                                                                                         133 €  

       - nedeľa a sviatok                                                                                                                        178 €  

3. Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov 

    - jednohrob                                                                                                                                        30 €              

    - dvojhrob                                                                                                                                          60 €              

    - detský hrob                                                                                                                                     20 €               

    - urnové miesto                                                                                                                                25 €                

    - hrobka                                                                                                                                           185 €                 

 



5. Prenájom kolumbária  

     - 2 urnový box na prvých 20 rokov                                                                                                250 €   

     - 4 urnový box na prvých 20 rokov                                                                                                500 €   

     - potom na ďalších 10 rokov                                                                                                             20 €   

6. Sprostredkovateľský servis s pohrebnými službami   a farnosťami                                           12 €               

7 Jednorázový poplatok za  betónový základ  pod pomník                                                              59 €            

8. Jednorázový poplatok za  zhotovenie urnového miesta                                                            138 €            

9. Výkop, zasypanie jedno-hrobu                                                                                                       124 €            

10. Výkop, zasypanie dvoj-hrobu                                                                                                       144 €             

11. Celoročný  poplatok  pre vstup  do cintorínov pre pohrebné  

     a kamenárske firmy                                                                                                                         200 €            

12  Jednorázový   poplatok pre vstup  do cintorínov pre pohrebné  

   služby  a kamenárske firmy                                                                                                               25 €           

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Ján Poľakovský, v.r. 

                                                                                                                           riaditeľ 

 

 

                                                                                          

  


