
DPH = 20 %

€ s DPH

572,00

849,00

1154,00

1. - 300,- €

2. - 400,- €

3. - 500,- €

Detská panelová hrobka ( so sadou zakrývacích platničiek ) + betón. základ

                   € s DPH € s DPH € s DPH

VÝROBOK  - menšia: 130,40 + montáž 67,13 197,53

 - väčšia: 162,11 + montáž 93,63 255,74

DOPLNOK:                                                                                                   € s DPH

- Betónovanie dna hrobky 107,12

- Bielenie hrobky vápnom alebo cementovým  mliekom 22,36

- Sada zakrývacích platničiek pre ďalšiu osobu 90 cm 45,13

100 cm 48,18

- Prešpárovanie hrobky 23,62

SPOLU:

1 osobný panel s montážou (so základom, bez chodníka), vstup

2 osobný panel s montážou (so základom, bez chodníka), vstup

3 osobný panel s montážou (so základom, bez chodníka), vstup

Pri zakúpení 1 osobnej panelovej hrobky spolu so zakrytím je zľava z ceny 

Pri zakúpení 2 osobnej panelovej hrobky spolu so zakrytím je zľava z ceny 

Pri zakúpení 3 osobnej panelovej hrobky spolu so zakrytím je zľava z ceny 

URAM - KAMENOSOCHÁRSTVO  s.r.o.,  Rastislavova  91/A,  040 01  Košice

C E N N Í K
KAMENÁRSKYCH  VÝROBKOV  A  PRÁC

Platný od: 07.01.2020

CENA PANELOVÝCH HROBIEK



základ € s DPH

BETÓNOVÝ  ZÁKLAD  pod  zakrytie (napr.  k  hlinenému hrobu) 123,38

              -“-                 pod zakrytie ku panelom hrobky 100,87

             -

do  330 €

Cena bude upresnená po vykonaní prác.  -  Tento text uviesť v takom znení do objednávky.

€ s DPH

sokel z umel. kameňa - brúsený 240x120 cm 49,11

obruba z um. kam.-brúsená-s oblým rohom (rovným, šik.) 44,43

kr. doska z um. kam.-brúsená-s oblým rohom (rovným) 44,43

21,05

Demontáž=70% z ceny montáže - keď sa montujú späť

                  = 100% z ceny montáže-keď sa likvidujú+ cena za likvidáciu

€ s DPH

    väčšie 86,54

   menšie 51,46

sokel 19,18

obruba 18,70

kr.doska 18,02

podstavec 7,01

pomník 25 12,39

pomník 26 16,37

pomník 27 16,37

Likvidácia demontovaných dielcov:

podstavec z um. kameňa-brúsený

Betónový základ pod detské zakrytie (na hlin. hrobe)

Zakrytia  hrobiek

Demont.a likvid.zakrytia,základu a chodníka (pri výmene celého zakrytia)od  292 €

Montážne práce pre zakrytie z um. Kameňa

cena montáže
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ŽULOVÉ  ZAKRYTIE :

€ s DPH € s DPH

Montáž žulového zakrytia  typu  ZNT 257,29

Montáž  žulového zakrytia s parapetom - rámy 116,95

- kr. doska 99,58

- podstavec 51,46

- parapet 65,48

SPOLU: 333,47

398,95

€ s DPH

š.do 30cm*bm 25,74

(klasický chodník  meria cca 8,3 bm) š.do 40cm*bm 34,14

š.do 30cm*bm 39,75

 (m2 = 93,09€) š.do25cm*bm 33,23

š.do 30cm*bm 67,84

€ s DPH

1 m² 56,12

1 m² 77,20

35,09

1 m² 17,53

Montáž vlast.dlažby stav.lepidlom 1 m² 39,47

€ s DPH

77,20

35,09

Betónová základ.doska

Oporný múrik  ku hrobu,  výška cca 50cm*bm-hrúbka 10cm

Omietnutie bokov chodníka - podľa zamerania

cena montáže

mont. lavičky so zabetónovaním-už k hot.  chodníku (125x40cm)

Úprava  okolia  hrobky

CHODNÍK  okolo  hrobky -s  cem.poterom  na povrchu:

CHODNÍK  okolo - s betónovou dlažbou: 

CHODNÍK  okolo  hrobky  -  s flambovanou žulou:

Dodatočná  úprava chodníka dlažbou

montáž lavičky - ak sa osadzuje popri prácach na chodníku
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cena výrobku cena montáže

Montáž  žulového zakrytia s 2 parapetmi



121,00

181,50

€ s DPH

16,40 + 12,10

Blansko+podstavec

s krížom+podstavec

so stĺpikom+podst.

Kniha+podstavec

67,84

81,86

63,15

63,15

Osadenie  žulových  pomníkov

Typ pomníka      MONTÁŽ DEMONTÁŽ SPOLU:

klasický+podstavec

€ s DPH

53,80

€ s DPH € s DPH

do rozmeru 40x50 16,40

väčšie         za každý započatý 0,25m2

do rozmeru 19x40 9,38

KRÍŽ svetlá žula

KRÍŽ Impalla

Montáž nápisných dosiek z prírodného kameňa

cena montáže

44,43
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Pomníky  z  umel.  Kameňa        DOPREDAJ PODĽA STAVU NA SKLADE !

78,36

101,76

123,83

94,73

94,73

24,56

33,92

41,97

31,58

31,58



141,46 77,20

                                           € s DPH

68,08

38,25

35,09

8,42

Montáž  žulového urn. bloku 70,18

              žul.urnový blok -uloženie urny s dosekávkou+ 2x vstup 74,77

70,18

Lepenie  žulového obkladu na  schránku,  príp. dlažbu:  1m² - hr. 2cm 73,91

39,75

€ s DPH € s DPH € s DPH

Nápisná doska do kolumbária  41x36 cm 60,50 99,00 77,00

Váza malá 22,00 26,40 22,00

Polička (zospodu neleštená) 16,50 22,00 16,50

SPOLU: 99,00 147,40 115,50

€ s DPH

Montáž  vázy  9,36

Montáž  poličky 7,49

Oleštenie spodnej  plochy poličky 10,30

Zrezanie ND k dodatoč. osadeniu poličky (keď sa polička nedá pripevniť o vázu) 7,01

33,44

Ukladanie urny do kolumbária:

€ s DPH € s DPH € s DPH

34,21 22,00 56,21

38,50

-  ulož.  urny  zároveň  s  dosekávkou, so vstupom 2 x

-  uloženie  urny bez dosekávky, so vstupom 1x

    IMPALA AUSTRAL CARRARA

Montáž náp.dosky

MONTÁŽ DEMONTÁŽ SPOLU

Ukladanie-s kňazom  + 20%

              žul.urnový blok -uloženie urny bez dosekávky+ 1x vstup

Montáž žulovej dlažby    1m²

Kolumbárium

Ukladanie urny do urn.bloku z umel.kameňa: krematórium a ver.cint.

-  uloženie  urny s  dosekávkou, 2x vstup

-  uloženie  urny  bez dosekávky,1x vstup

- demontáž a montáž pomníka, perinky k obnoveniu písma

Dlažba k UB z umel. kameňa 150x100 cm - brúsená 

Dlažba k UB z um. kam. 1x1 m - brúsená s podbetón. 104,63 63,15

Demontáž urn.bloku z um.kameňa 51,45

Likvidácia urn.bloku z um.kameňa 19,39

VÝROBOK MONTÁŽ

€ s DPH € s DPH

Schránka na urny z umel. kameňa  -  brúsená 73,72 39,75
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Urnové  bloky

Schránka nebrúsená 45,38 39,75

Osadenie schránky do hlin. hrobu (s výkopom) bez betónovania 32,75



€ s DPH € s DPH

1ks 3,30 3,52

1ks 1,98 2,20

1ks 1,43 1,65

1 ks 4,95 5,72

Pieskované a farbené písmo 1 ks 1,98 1,98

Pieskované a zlátené písmo 1 ks 2,75 2,75

Pieskované písmo bez farebnej úpravy 1 ks 1,10 1,10

1 ks 4,40 4,40

Obnova písma zlátením 1ks 1,76 2,20

Obnova písma farbou 1ks 0,65 0,61

1ks 0,98 0,91

RUČNE  sekané tlačené písmo - klasické 1ks 3,85

Sekanie a  zlátenie písma 1ks 5,28

Sekanie a  farbenie písma (strieborné, biele, čierne) 1ks 4,40

1ks 1,98

€ s DPH € s DPH € s DPH

3   cm 3,85 2,20 6,05

5   cm 4,40 4,42 8,82

€ s DPH € s DPH € s DPH

3   cm 3,30 1,76 5,06

5   cm 3,85 2,20 6,05

€ s DPH € s DPH

3cm 3,85 3,30

5cm 4,40 3,85

Výška písma

cena písmenka prezlátenie písmenka SPOLU:

Výška písma

HEBREJSKÉ  PÍSMO – pieskované striebrené celá plocha len kontúry:

HEBREJSKÉ  PÍSMO – pieskované - zlátená celá plocha

cena písmenka prezlátenie písmenka SPOLU:

Výška písma

HEBREJSKÉ  PÍSMO – pieskované - zlátené len kontúry

Pieskované písmo + platina

Obnova písma farbou na mieste +50%

RELIÉFNE  PÍSMO:

- pieskované v dielni

Sekanie a  zlátenie písma 

Sekanie a  farbenie písma (strieb., biele, čierne)

Sekanie písma  bez farebnej úpravy

Sekanie písma + platina

Pieskované do 4cm (nad 4cm do 8cm x 1,75)
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Písmo  a  ozdoby

Strojom   gravírované (2-4cm) TLAČENÉ PÍSANÉ



€ s DPH € s DPH

Kríž  na pomník hr. 1 cm 10,30 21,98

Kríž na pomník hr. 2 cm 20,60 44,21

Krížik  na  urnový blok a  kolumbárium 7,38 15,69

Ozdoby č. 1-7, 10-14 17,08 41,64

Ozdoby- platina:1,5 násobok ceny zlátenej ozdoby

18,11 22,14

23,20 31,58

farba X 0,5 zlato X 0,75

€ s DPH

(cena bude  zaktualizovaná podľa dodávateľa)     cca: 190,00

€ s DPH

KERAMICKÁ  FOTOGRAFIA : - osadenie do žuly  *ručný výsek pod foto* 18,15

- osadenie do  umelého kameňa             -“- 14,85

- osadenie LEPENÍM 6,60

s DPH

REZANIE  prírodného kameňa: žula hr. 1cm*bm 3,00

mramor hr. 1cm*bm 2,50

umelý kameňa hr. 1cm*bm 1,00

s DPH

BRÚSENIE  A  LEŠTENIE : prír.kameňa (k zbrúseniu pôvod. nápisu) 1m2 233,89

leštenie mramora 116,95

umelého kameňa 37,44

s DPH

LEŠTENIE  HRÁN  prírodného  kameňa hr. 2cm*bm 10,30

hr. 3cm*bm 13,57

s DPH

VŔTANIE  otvorov  - do prírodného kameňa ks 1 2,60

- do umel. kameňa ks 1 2,10

s DPH

RUČNÉ  OPRACOVANIE:  OBLÚKOVITÝCH TVAROV cca 173,10

479,03

67,84

JEDNOSTRANNÉ oblúky na parapet alebo kr. d. hr.5-6cm*bm 29,50

€ s DPH

Kvetináč z umelého  kameňa: - oválny na kryciu dosku 46,10

Výrez na umývadlo 35,10

58,50

ŠPICOVANIE

ŠTOKOVANIE

Doplnky z umelého kameňa

- okraj neleštený

- okraj zaoblený, leštený

prírodného kameňa /m2

umelého kameňa /m2

Kalich kontúry

celá plocha

Obnova motívu

FOTOGRAFIA   gravírovaná do čiernej  žuly

Opracovanie  materiálu
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STRIEBRENÉ  OZDOBY ZLÁTENÉ  OZDOBY



€ s DPH

OSADENIE  DOPLNKOV  (váza, svietnik,  kríž  a pod.) ks 1 9,50

ks 1 20,00

CAGGIATI Cena doplnkov - podľa aktuálneho cenníka  firmy € s DPH

Osadenie písma  Caggiati ks 1 3,00

Osadenie interpunkčných znamienok ks 1 1,50

Montáž  doplnkov  (váza, svietnik, kríž a pod.) ks 1 9,50
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Doplnky  k   pomníkom:  vázy  a  svietniky

Ceny sú stanovené podľa cenníkov od dodávateľov, ktoré sú prístupné v kancelárii

OSADENIE DOPLNKOV PRINESENÝCH ZÁKAZNÍKOM



Otvorenie a zatvorenie  hrobky  k  pohrebu

(VEREJNÝ  CINTORÍN  A  CINT.  ROZÁLIA)

€ s DPH € s DPH

otvorenie a zatvorenie hrobky  K POHREBU: 75,00 92,00

otvorenie a zatvorenie hrobky  K ULOŽENIU  URNY: € s DPH € s DPH

55,00 75,00

80,00 100,00

Doplnkové  služby  k  pohrebu: € s DPH

Vysypanie dna hrobky  bielou  drťou 25,00

Platničky  pre  druhú  osobu  1  sada   (5 ks) 48,20

Úprava platničiek rezaním  na  potrebný  rozmer 11,50

Montáž platničiek cementovou  maltou 30,00

Stojan  pod  platničky   (2 ks) 55,00

Igelit  na  kryciu dosku  pod  vence 4,50

€ s DPH € s DPH

otvorenie a zatvorenie hrobky 59,50 83,00

Montáž platničiek cementovou  maltou-zakrytie pozostatkov    61,50 61,50

                                                                           

            
€ s DPH

30,50

zo  žuly: 39,80

PRÍPLATOK  K  POHREBU: Po 15*00 hod. + 20 %

v SOBOTU + 50 %
na práce, nie na použitý materiál

- obrad s kňazom +30%

Dodatočná montáž  platničiek na zakrytie pozostatkov

(po pohrebe, príp. k uloženiu urny)

kr. doska z um. ameňa krycia doska žulová

Demontáž a spätná montáž pomníka pri pohrebe  (bez dosekávky) z umel. kameňa:

kr. doska z um. ameňa krycia doska žulová

vstup na cintorín k pohrebu 2x v cene

vstup na cintorín 1x v cene

 - ak je posledná pochovaná osoba je zakrytá  platničkami

 - ak sa ukladá urna priamo k pozostatkom
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SLUŽBY  K  POHREBU



PARKOVÁ  LAVIČKA 120,00

Z umel. kameňa  (len nohy - 1 pár)

BETÓNOVÝ  IHLAN 44,00

(štokovaný)

KONATELIA:

za  každého  prítomného  pracovníka.

STORNO OBJEDNÁVKY:
V prípade zrušenia objednávky bude účtovaný storno poplatok vo výške 20% z celkovej sumy zákazky.

Cenník  je  platný  od: 07.01.2020

Dušan Uram Miloslav Uram

Demontáž  pomníkových  dielcov  je  70%  z  ceny   montáže, ak  budú  dielce montované  späť.   Ak  sú  určené

k likvidácii cena demontáže sa rovná cene montáže. K cene bude  pripočítaná  cena  za  ich  odvoz a likvidáciu

podľa platného cenníka

STRATA  ČASU:
V  prípade  objednaných prác,  ktoré majú byť vykonané v  prítomnosti  zákazníka  -  A  ZÁKAZNÍK  DOHODNUTÝ

TERMÍN  VČAS  NEZRUŠÍ  -  čas  čakania  na  zákazníka   sa   bude   faktúrovať   á  9,50€  na  hodinu  

Cena  montážnych  prác  pri  sťažených  podmienkach  bude  určená  dodatočne.

Cena  montážnych  prác  zakrytia  na  cintoríne  sa  môže  zvýšiť  o  100%  pri sťažených

podmienkach  v  teréne.

Ceny  sú  kalkulované  s 20%  DPH.   Cenník  je  vypracovaný  na   typizované   výrobky  a práce. 

Na  atypické  výrobky  a  práce  ceny  budú  stanovené  individuálnou  kalkuláciou.

DEMONTÁŽ  POMN.  DIELCOV  A  ICH  LIKVIDÁCIA:
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ZÁHRADNÁ  ARCHITEKTÚRA

Cena za dopravu mimo KE  je 1,00 € za 1km

Účtuje sa strata času pri doprave 7,00 € na hodinu a pracovníka. 50km=1hod




