
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september 2012 
 

                       4 
Materiál 
 na rokovanie miestnej rady                       dňa 18.09.2012        
 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva              dňa  25.09.2012 
 
 
 

N  á  v  r  h  
 
stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  č. ..../2012  z ....... 2012  prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 _____________________________________________________________ 
 

 
 Predkladateľ:               Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
stanoviska k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky č. .../2012 z....2012    prevádzkový 
poriadok pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky  Bratislavy 

 
 Zodpovedný:       Návrh uznesenia miestneho 
zastupiteľstva: 
 Mgr. Viera Jašková               - v materiáli 
 vedúca oddelenia sociálnych vecí 
a riaditeľka Seniorcentra Staré 
Mesto 
 

   

 
                        
 Spracovatelia:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Viera Jašková 
vedúca oddelenia sociálnych vecí  
a riaditeľka Seniorcentra Staré 
Mesto 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
- prílohu k VZN 
- porovnávacia tabuľka 
 



 

 

Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
stanovisko k návrhu všeobecne záväzného  nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ..... /2012 z ....2012 prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok;   
 
 
B.  o d p o r ú č a 

 
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť všeobecne 
záväzné nariadenie č. .../2012 z .... prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok.   
 



                                                                                                                                                                                        

Dôvodová správa 
 
 
 
            Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
požiadalo listom č. MAGS OSV 46787/2012-370607/543 z 20. augusta 2012, ktorý bol 
doručený Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 27. augusta 2012, 
starostku PhDr. Tatianu Rosovú o zaujatie stanoviska k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy aj s 
vyjadrením stanoviska miestneho zastupiteľstva.  
        Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ../2012 z ...2012 
Prevádzkový poriadok pohrebísk ( ďalej len VZN PPP) na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vychádza z nového zákona č 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorý 
nadobudol účinnosť od 01.01.2011. V úprave PPP sú zahrnuté práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami, s prevádzkovaním 
pohrebnej služby a úhrady za poskytované služby na pohrebiskách. Rozsah obsahu 
prevádzkového poriadku pohrebiska je v súlade so zákonom č. 131/2010 o pohrebníctve, § 18 
ods. 1,2.  
       PPP taktiež rieši predchádzajúci problém vstupu prevádzkovateľa pohrebných služieb na 
pohrebiská za účelom vykonania pohrebných služieb podľa vôle objednávateľa, ako aj 
konflikty medzi zdravotníckymi zariadeniami a pohrebnými službami.  
    Pohrebiská uvedené v ods. 1 prevádzkuje príspevková organizácia hlavného mesta 
Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava.  
     Na porovnanie cenovej politiky návrhu VZN PPP  predkladáme poslancom aktuálne ceny 
Pohrebníctva – Marianum, ktoré sú uvedené na jeho webovom portály. V cenníkoch služieb 
sú v cenových reláciách určité odchýlky. Pri jednotlivých službách sú zmeny názvov služieb a 
zmeny úhrad. Nie sú výrazné rozdiely v cenách ( oddelenie sociálnych vecí MÚ Staré Mesto 
vypracovalo porovnávaciu prílohu).  Nechávame to na posúdenie miestneho zastupiteľstva.  
       Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča poslancom MZ mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto schváliť návrh VZN PPP bez pripomienok.   

























Poskytovaná služba Cena s DPH

Zapoži čanie obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu
pietneho aktu pod ľa kategórie, vrátane služieb spojených so správou
domu smútku

C0301 I. kategória MsZ 146,95 €

C0302 II. kategória MsZ 121,69 €
Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku, ktoré spĺňajú
nasledovné kritériá :   
                                                           osvetlenie
                                                           časť na sedenie pre pozostalých
                                                           zavedená elektrická energia
                                                           okná a vchodové dvere
                                                           sociálne zariadenie

Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch : Slávičie 
údolie, Ružinov, Petržalka, Martinský cintorín

Do II. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch : 
Vrakuňa, Prievoz, Dúbravka, Podunajské Biskupice, Rača, Lamač, Devín, 
Rusovce, Komárov

Príplatok za zapožičanie obradnej siene domu smútku na pohrebisku v sobotu,
nedeľu a počas sviatkov

MsZ 149,37 €

Výkop hrobovej jamy

C0600 Vykopanie hrobovej jamy - jednohĺbka, rozmer hrobovej jamy 90x210x160 cm BSK 66,49 €

C0601 Vykopanie hrobovej jamy - dvojhĺbka, rozmer hrobovej jamy 90x210x200 cm BSK 80,73 €

C0602 Vykopanie detskej hrobovej jamy ( pri rakve do 130 cm ) BSK 34,75 €

C0603 Výkop hrobkovej jamy minibagrom - jednohrobka 328,00 €

C0604 Výkop hrobkovej jamy minibagrom - dvojhrobka 475,80 €

Výkop urnového miesta a osadenie urnovej šachty MsZ 32,70 €

Osadenie dočasného dreveného kríža na hrobovom mieste (vrátane ceny kríža) MsZ 30,14 €

Likvidácia kvetinových darov po pochovaní ( na základe osobitnej objednávky
nájomcu hrobového miesta priamo u správcu konkrétneho cintorína  )

10,24 €

Likvidácia príslušenstva hrobového,urnového miesta ( pomník, obruba, šachta,
základ a ostatný kameninový odpad, vrátane odvozu na skládku tuhého
odpadu)  na základe objednávky

MsZ 233,55 €

Administratívne úkony súvisiace s evidenciou H a UM 3,42 €

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH NA ÚZE MÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY



CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH NA ÚZE MÍ 
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Poplatok za expresné vybavenie žiadosti ( týka sa žiadosti o H a UM ) 2,29 €

S1719
Vyhľadanie hrobového alebo urnového miesta priamo na pohrebisku a v
evidencii pri pochovávaní do existujúcich hrobových alebo urnových miest

42,82 €

KR060 Vyhľadanie urnového miesta v Urnovom háji 9,91 €

S1717 Zrušenie hrobového alebo urnového miesta na pohrebisku 18,34 €

S1710 Povolenie na uloženie urny na pohrebisku 2,18 €

KR069
Vybavenie dokumentácie (cena obsahuje administratívno - technické
zabezpečenie  preloženia urny z pôvodného urnového miesta do iného urnového 
miesta v rámci Urnového hája)

9,91 €

Exhumácia

Exhumácia počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady
spojené s exhumáciou aj s výkopom hrobovej jamy)

MsZ 693,35 €

Exhumácia po tlecej dobe (viac ako 10 rokov) (v cene sú zahrnuté všetky
náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom hrobovej  jamy)

MsZ 288,09 €

Exhumácia dieťaťa počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky
náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom hrobovej jamy)

MsZ 272,52 €

Exhumácia dieťaťa po tlecej dobe (viac ako 10 rokov) (v cene sú zahrnuté
všetky náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom hrobovej  jamy)

MsZ 125,61 €

Exhumácia ľudských ostatkov z hrobky 528,25 €

KR056
Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky a
pomníka UM, vrátane odvozu kameňového odpadu

7,60 €

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej dosky a
pomníka HM, vrátane odvozu kameňového odpadu

MsZ 29,04 €

Vydanie povolenia na vývoz pomníka alebo epitafnej dosky - týka sa povolenia
na vývoz pomníka alebo epitafnej dosky pri oprave alebo ďalších úpravách (
dosekávanie )

MsZ 3,39 €

Vydanie súhlasu na osadenie lavičiek na cintorínoch MsZ 16,60 €

Vydanie súhlasu na vybudovanie jednohrobky MsZ 663,88 €
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Vydanie súhlasu na vybudovanie dvojhrobky MsZ 995,82 €

Použitie búracieho kladiva pri pochovávaní do jestvujúceho hrobu ( 15 min.
)

MsZ 32,70 €

Za každých ďalších započatých 15 min. MsZ 5,88 €

Vstup motorového vozidla na pohrebisko (okrem vozidla dová žajúceho
zosnulého v rakve pred obradom)

celodenný vstup      a/ súkromné osoby MsZ 2,99 €

                                b/ podnikateľské subjekty MsZ 8,30 €

mesačný vstup       b/ podnikateľské subjekty MsZ 63,73 €

za štvrťrok              b/ podnikateľské subjekty MsZ 178,42 €

za polrok                 b/ podnikateľské subjekty MsZ 358,49 €

za sezónu (marec-október) MsZ 479,65 €

Úhrada platí na jeden konkrétny cintorín a Krematórium.

Pre držiteľov preukazov ZŤP, ZPS vstup zdarma iba na základe preukázania sa
preukazom.

C0905 Použitie drobného náradia za 1 kus (motyčka, hrable, krhla a pod.) 0,37 €

C0906
Orezávanie stromových porastov pri hrobovom a urnovom mieste za 1/2 hod.
práce

15,07 €

( cena je účtovaná klientom, ktorí majú pri hrobovom alebo urnovom mieste
zasadený vlastný stromový porast a požiadajú správcu cintorína alebo
Krematória organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy o jeho
úpravu )

C0907 Zapožičanie fúrika na 1 hodinu 1,07 €

Nájomné  za hrobové, urnové a kryptové miesto ( 1 rok ) MsZ 0,03 €

Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta ( 1 rok ) MsZ 10,36 €

Rezervácia hrobového alebo urnového miesta ( bez pochovania konkrétnej
zosnulej osoby ) alebo pridelenie hrobového miesta k uloženiu urny (urien) do
hrobového miesta

MsZ 212,31 €

S1911
Poštovné s manipulačným za doručenie zásielky neplatičom hrobových a
urnových miest.

2,18 €

Poštovné s manipulačným za doručenie zásielky neplatičom hrobových a 
urnových miest do zahraničia

3,38 €

Vysvetlivka: MsZ - ceny, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1059/2006 zo 
6.7.2006 a sú prílohou k prevádzkovému poriadku pohrebísk prevádzkovaných  organizáciou MARIANUM - 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy
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BSK - Bratislavský samosprávny kraj určil maximálne ceny tovaru cenovým výmerom č. 1/2008
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Poskytovaná služba
Navrhovaná cena         

v EUR s DPH
Pôvodná cena             v 

EUR s DPH

Nájom obradnej siene domu smútku na pohrebisku k vykonaniu
pietneho aktu pod ľa kategórie, vrátane služieb spojených so správou
domu smútku

I. kategória 146,00 146,95
II. kategória 121,00 121,69
III. kategória 35,00 ––
Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku, ktoré spĺňajú
nasledovné kritériá :   
                                                           osvetlenie
                                                           časť na sedenie pre pozostalých
                                                           zavedená elektrická energia
                                                           okná a vchodové dvere
                                                           sociálne zariadenie

Do I. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch : Slávičie údolie, 
Ružinov, Petržalka, Martinský cintorín

Do II. kategórie patria obradné siene v Domoch smútku na cintorínoch :Prievoz, Dúbravka, 
Podunajské Biskupice, Rača, Lamač, Devín, Rusovce

Do III. kategtórie patrí prístrešok na cintoríne Vrakuňa a Komárov

Príplatok za služby správcu domu smútku resp. krematória za obrad
vykonaný v sobotu, nedeľu a počas sviatkov 49,00 149,37

Výkop hrobovej jamy

Vykopanie hrobovej jamy - jednohĺbka, rozmer hrobovej jamy 90x210x160
cm 66,49 66,49

Vykopanie hrobovej jamy - dvojhĺbka, rozmer hrobovej jamy 90x210x200
cm 80,73 80,73

Vykopanie detskej hrobovej jamy ( pri rakve do 130 cm ) 34,75 34,75

Výkop urnového miesta a osadenie urnovej šachty na objednávku 34,00 32,70

Použitie búracieho kladiva pri výkope hrobovej jamy za prvých ( 15 min. )
na objednávku alebo v prípade nutnosti (tvrdé podložie, zvyšky stavebného
materiálu zo základov pomníka...)

34,00 32,70

Použitie búracieho kladiva za každých ďalších odpracovaných 10 min. 5,50 5,88

Osadenie dočasného dreveného kríža na hrobovom mieste (vrátane ceny kríža

a nápisu) na požiadanie 29,00 30,14

POROVNÁVACIA PRÍLOHA K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU POHRE BÍSK 
PREVÁDZKOVANÝCH ORGANIZÁCIOU MARIANUM - POHREBNÍCTV O                   MESTA 

BRATISLAVY

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH NA ÚZE MÍ HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
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Poskytovaná služba
Navrhovaná cena         

v EUR s DPH
Pôvodná cena             v 

EUR s DPH

POROVNÁVACIA PRÍLOHA K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU POHRE BÍSK 
PREVÁDZKOVANÝCH ORGANIZÁCIOU MARIANUM - POHREBNÍCTV O                   MESTA 

BRATISLAVY

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH NA ÚZE MÍ HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Likvidácia kvetinových darov po pochovaní ( na základe objednávky nájomcu
hrobového miesta ) 10,00 10,24

Likvidácia príslušenstva hrobového, urnového miesta (demontáž pomníka,
obruby, šachty, základu a ostatného kameninového odpadu, vrátane použitia mechanizmov -
búracie kladivo a iné, naloženie a odvoz na skládku tuhého odpadu) na základe
objednávky

223,00 233,55

Administratívne úkony súvisiace s dohľadaním hrobového, urnového a
kryptového miesta v evidencii, vrátane vystavenia duplikátu/odpisu
nájomnej zmluvy

2,20 3,42

Vyhľadanie hrobového, urnového, alebo kryptového miesta priamo na 
pohrebisku v zaplnených sektoroch a v evidencii pri pochovávaní do už
existujúcich ( zrušených ) hrobových, urnových a kryptových miest , na
základe individuálnej/špeciálnej požiadavky 

46,00 42,82

Vyhľadanie urnového miesta priamo v Urnovom háji už v zaplnených
sektoroch a v evidencii pri pochovávaní do už existujúcich ( zrušených )
urnových  miest , na základe individuálnej/špeciálnej písomnej požiadavky 

9,00 9,91

Administratívne zrušenie hrobového, urnového alebo kryptového miesta
na pohrebisku  na základe požiadavky ( okrem fyzickej likvidácie príslušenstva)

16,00 18,34

Administratívne zrušenie urnového miesta v Urnovom háji na požiadavku
(okrem fyzickej likvidácie príslušenstva) 9,00 9,00

Povolenie na uloženie urny na pohrebisku 2,00 2,18

Vybavenie dokumentácie (cena obsahuje administratívno-technické zabezpečenie
preloženia urny z pôvodného urnového miesta do iného urnového miesta na pohrebisku a v
Urnovom  háji)

10,00 9,91

Exhumácia

Exhumácia počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady

spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej jamy) 690,00 693,35
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Poskytovaná služba
Navrhovaná cena         

v EUR s DPH
Pôvodná cena             v 

EUR s DPH

POROVNÁVACIA PRÍLOHA K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU POHRE BÍSK 
PREVÁDZKOVANÝCH ORGANIZÁCIOU MARIANUM - POHREBNÍCTV O                   MESTA 

BRATISLAVY

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH NA ÚZE MÍ HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Exhumácia po tlecej dobe (viac ako 10 rokov) (v cene sú zahrnuté všetky náklady
spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej  jamy) 290,00 288,09

Exhumácia dieťaťa počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky

náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej jamy) 265,00 277,52

Exhumácia dieťaťa po tlecej dobe (viac ako 10 rokov) (v cene sú zahrnuté

všetky náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom a zasypaním hrobovej  jamy) 125,00 125,61

Exhumácia ľudských ostatkov z hrobky (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené
s exhumáciou ) 520,00 528,25

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž epitafnej
dosky , vrátane odvozu kameňového odpadu urnového miesta ( 
administratívne úkony vrátane odstránenia neporiadku po kamenároch )

13,00 7,60

Vydanie súhlasu na osadenie, rekonštrukciu alebo demontáž pomníka,
vrátane odvozu kameňového odpadu hrobového a kryptového miesta
( administratívne úkony vrátane odstránenia neporiadku po kamenároch )

23,00 29,04

Vydanie povolenia na vývoz pomníka alebo epitafnej dosky ( ich rekonštrukcia,
výmena, úprava, dosekávanie alebo vývoz pri rušení hrobového, urnového a kryptového
miesta )

3,50 3,39

Vydanie súhlasu na osadenie lavičky pri hrobovom alebo kryptovom mieste
na pohrebisku na individuálne požiadanie (ak to priestor v okolí hrobového,
kryptového miesta umožňuje)

50,00 ––

Vydanie súhlasu na svojpomocné vybudovanie jednohrobky 630,00 663,88

Vydanie súhlasu na svojpomocné vybudovanie dvojhrobky 930,00 995,82

Vstup motorového vozidla na pohrebisko (okrem vozidla dovážajúceho
kvetinové dary a  zosnulého v rakve pred obradom)

celodenný vstup      a/ súkromné osoby 3,00 2,99
                                b/ podnikateľské subjekty 8,50 8,30
mesačný vstup       b/ podnikateľské subjekty 65,00 63,73
za štvrťrok              b/ podnikateľské subjekty 180,00 178,42
za polrok                 b/ podnikateľské subjekty 362,00 358,49
za sezónu (marec-október) 485,00 479,65
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Poskytovaná služba
Navrhovaná cena         

v EUR s DPH
Pôvodná cena             v 

EUR s DPH

POROVNÁVACIA PRÍLOHA K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU POHRE BÍSK 
PREVÁDZKOVANÝCH ORGANIZÁCIOU MARIANUM - POHREBNÍCTV O                   MESTA 

BRATISLAVY

CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH NA POHREBISKÁCH NA ÚZE MÍ HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Úhrada platí na jeden konkrétny cintorín a Krematórium.

Pre držiteľov preukazov ZŤP, ZPS vstup zdarma iba na základe
preukázania sa preukazom.

Zapožičanie drobného náradia za 1 kus (motyčka, hrable, krhla a pod.) 0,50 0,37

Orezávanie stromových porastov pri hrobovom, urnovom a kryptovom
mieste za 1/2 hod. práce na špeciálnu objednávku ( cena je účtovaná klientom,
ktorí majú pri hrobovom alebo urnovom mieste zasadený vlastný stromový porast a
požiadajú správcu cintorína alebo Urnového hája krematória organizácie MARIANUM -
Pohrebníctvo mesta Bratislavy o jeho úpravu )

18,00 15,07

Zapožičanie fúrika na 1 hodinu 1,00 1,07

Nájomné za hrobové, urnové a kryptové miesto 1 rok (s výnimkou tlecej doby
ľudských ostatkov na 10 rokov)

0,03 0,03

Nájomné za hrobové, urnové a kryptové miesto 5 rokov (s výnimkou tlecej
doby ľudských ostatkov na 10 rokov) 0,15 ––

Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta
1 rok  (s výnimkou tlecej doby ľudských ostatkov na 10 rokov)                                                                                                                                                                                                                                   

Reálna cena    27,50  
rozdelená:                    
občan               13,50               
Hlavné mesto    7,50                                  
MARIANUM        6,50              

––

Služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta
na 5 rokov (s výnimkou tlecej doby ľudských ostatkov na 10 rokov)

Reálna cena  137,50  
rozdelená:               
občan              67,50         
Hlavné mesto 37,50                                 
MARIANUM     32,50              

                              
Reálna cena     137,60  

Rezervácia resp. pridelenie hrobového alebo urnového miesta (bez 

pochovania konkrétnej zosnulej osoby) alebo pridelenie hrobového miesta k
uloženiu urny/urien do hrobového miesta 

350,00 212,31

Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom
hrobových, kryptových a urnových miest + platné poštovné 1,00 1,00

Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom 
hrobových, kryptových a urnových miest do zahraničia + platné poštovné

1,00 1,00

Pozn. V prípade zmeny sadzieb DPH organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy automaticky upraví
ceny za poskytnuté služby  o príslušnú zmenu a vydá nový cenník.


