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VZN 1/2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje
na území
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1 Predmet
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje prevádzkový poriadok
pohrebiska na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, nachádzajúceho sa na
ulici Mliečnej v Košiciach – Košickej Novej Vsi (ďalej len „pohrebisko“) a domu nádeje
nachádzajúceho sa na území Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a to na ulici
Mliečnej v Košiciach – Košickej Novej Vsi (ďalej len „dom nádeje“), v súlade
s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“).
§ 2 Prevádzkovateľ pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska a domu nádeje je Mestská časť Košice – Košická Nová
Ves, so sídlom Mliečna 1, 040 14 Košice, IČO: 00 690 996 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2. Prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov, ktoré sa
vzťahujú na prevádzkovanie pohrebiska a domu nádeje s dôrazom na hygienu prostredia
a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov.
DRUHÁ ČASŤ PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA
§ 3 Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
1. Na pohrebisku sú poskytované najmä tieto služby:
a) prenajímanie hrobových miest,
b) poskytovanie služieb v dome nádeje pri vykonávaní pohrebných obradov,
c) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
d) pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
e) poskytovanie informácii z plánu hrobových miest,
f) správa a údržba pohrebiska,
g) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,
h) vykonávanie exhumácie,
i) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
2. Na pohrebisku možno poskytnúť aj ďalšie služby, ktoré súvisia s prevádzkovaním
pohrebiska, na ktoré bol daný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.
§ 4 Druhy hrobových miest poskytovaných na pohrebisku
1. Na pohrebisku sú poskytované nasledovné hrobové miesta:
a) hrob,
b) urnové miesto.
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2. K hrobovým miestam môže byť po predchádzajúcom udelení súhlasu prevádzkovateľom
zriadené aj príslušenstvo hrobu ako napríklad oplotenie, lavička a pod., za odplatu podľa
cenníka. Na zriadenie príslušenstva hrobu nie je právny nárok.
§ 5 Povinnosti a práva prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ pri prevádzke pohrebiska, popri povinnostiach určených zákonom:
a) prevádzkuje pohrebisko v súlade s prevádzkovým poriadkom,
b) zabezpečuje správu pohrebiska, údržbu komunikácií na pohrebisku a starostlivosť o
celkový vzhľad pohrebiska,
c) zabezpečuje zriaďovanie nových hrobových miest,
d) vedie plán hrobových miest na pohrebisku a jeho sprístupnenie k nahliadnutiu,
e) v spolupráci s pozostalými určuje hrobové miesto vhodné na pochovanie na
pohrebisku,
f) určuje poradie pohrebných obradov v dome nádeje a dátum a čas pochovávania,
g) uzatvára zmluvy na prenájom hrobových miest a v súlade s koncepciou pohrebiska
určuje maximálnu dobu, za ktorú môže nájomca zaplatiť nájomné,
h) písomne upozorňuje nájomcov hrobových miest (ďalej len „nájomca“) na uplynutie
lehoty, na ktorú je zaplatené nájomné a na možnosť zrušenia hrobového miesta,
i) zabezpečuje čistotu a poriadok verejných priestranstiev na pohrebisku,
j) zabezpečuje vysádzanie a ošetrovanie verejnej zelene pohrebiska a výrub stromov
a kríkov a oplotenie pohrebiska,
k) vedie predpísané evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska podľa zákona,
l) reguluje výkon podnikateľských činností na pohrebisku,
m) oznamuje Mestu Košice spáchanie priestupkov, ktoré prejednáva Mesto Košice podľa
zákona,
n) zabezpečuje zásobovanie úžitkovou vodou, odvoz odpadu a ďalšie služby potrebné pri
prevádzkovaní pohrebiska pre návštevníkov pohrebiska,
o) zabezpečuje sprístupnenie pohrebiska v prevádzkovom čase,
p) zverejňuje informácie týkajúce sa prevádzky pohrebiska na mieste obvyklom na
pohrebisku.
2. Prevádzkovateľ dáva nájomcovi predchádzajúci písomný súhlas k typu, rozmerom, tvaru,
prípadne použitému materiálu a celkovému vzhľadu novozriadeného hrobového miesta a
jeho príslušenstva tak, aby bol rešpektovaný charakter pohrebiska a architektonický ráz
prostredia príslušnej časti pohrebiska; to isté sa vzťahuje na úpravu a rekonštrukciu
hrobového miesta a jeho príslušenstva a na text nápisov, symbolov a znakov.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený neudeliť súhlas na predložený návrh na zriadenie alebo
úpravu hrobového miesta alebo jeho príslušenstva, ak by to bolo v rozpore s týmto
nariadením.
4. Prevádzkovateľ vydáva predchádzajúci písomný súhlas na uloženie urny s popolom ak má
byť umiestnená do urnového miesta alebo hrobky a je prítomný pri ukladaní urny s
popolom do týchto hrobových miest.
5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stav hrobových miest, ich poškodenie alebo za
odcudzenie ich príslušenstva a výzdoby.
6. Správu a údržbu pohrebiska zabezpečuje správca, ktorým je poverený zamestnanec
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a to Eva Spišiaková, ul. Sv. Ladislava 93, 040
14 Košice, ktorá je odborne spôsobilou osobou podľa zákona.
7. Správca pohrebiska je povinný:
a) starať sa o poriadok na pohrebisku a v dome nadeje,
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b) zabezpečovať otváranie a zatváranie domu nádeje v podľa pokynu prevádzkovateľa,
c) zabezpečiť sprístupnenie priestory domu nádeje pozostalým a to k výkonu pobožnosti
alebo občianskemu vzdaniu úcty pohrebom,
d) vykonávať dozor a zabezpečiť funkčnosť chladiarenských boxov a všetkých
technických zariadení v objekte domu nádeje,
e) vymeriavať a určovať hrobové miesto na pohrebisku,
f) upozorňovať nájomcov hrobových miest na udržiavanie čistoty v okolí prenajatých
hrobových miest,
g) dbať o to, aby návštevníci pohrebiska ukladali suché kvety, vence a pod. na miesto na
to určené a dohliadať, aby na území pohrebiska nevznikli skládky odpadu, skládky
zeminy z výkopu hrobov, opráv alebo likvidácie hrobiek a za týmto účelom obstarávať
veľkokapacitné kontajnery určené na likvidáciu odpadu a zeminy z pohrebiska,
h) kontrolovať a obmedziť prístup na pohrebisko motorovými vozidlami a inými
mechanizmami, s možnosťou povoliť výnimka prístupu na pohrebisko za účelom
zabezpečenia prác pri výkope hrobu, výstavbe resp. oprave alebo likvidácii hrobky
a podobne,
i) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý
vykonal prehliadku mŕtveho a viesť o týchto skutočnostiach evidenciu,
j) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
k) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožňovať účasť cirkvi a iných osôb,
l) zabezpečiť poriadok a čistotu na pohrebisku,
m) zabezpečiť starostlivosť o zeleň a oplotenie pohrebiska,
n) vymerať a označiť hrobové miesto na základe predloženého dokladu o prenájme
hrobového miesta jeho nájomcom.
§ 6 Ochranné pásmo pohrebiska
1. Ochranné pásmo pohrebiska, v ktorom sa nemôžu umiestňovať budovy s výnimkou domu
nádeje a budov, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska je v šírke 5 metrov od hranice
pohrebiska.
2. Ochranné pásmo bolo prijaté miestnym zastupiteľstvom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Mestskej časti Košice –
Košická Nová 31.marca 2020 uznesením č.96.
§ 7 Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi písomnou zmluvou o nájme uzatvorenou s
prevádzkovateľom. Hrobové miesta sa neprenajímajú podnikateľským subjektom.
2. Nájomca je povinný:
a) užívať hrobové miesto podľa tohto nariadenia, nájomnej zmluvy a pokynov
prevádzkovateľa,
b) platiť nájomné v súlade s nájomnou zmluvou,
c) platiť určené odplaty za služby poskytované na pohrebisku,
d) bez zbytočného odkladu písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky údaje
potrebné na vedenie evidencie podľa zákona, aj ich zmeny,
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3.

4.

5.

6.
7.

e) zabezpečovať čistotu a údržbu hrobového miesta a jeho príslušenstva na vlastné
náklady,
f) pri údržbe hrobového miesta nezasahovať do jeho okolia (napr. zhotovovaním
spevnených povrchov, výrubom alebo orezom stromov a kríkov, vysádzaním stromov
alebo kríkov a pod.) a nezasahovať ani do iných hrobových miest a ich príslušenstva,
g) udržiavať čistotu verejných priestranstiev a nepoškodzovať verejné zariadenia
pohrebiska,
h) ukladať odpad vznikajúci pri bežnej údržbe hrobového miesta a jeho príslušenstva do
kontajnerov alebo odpadkových košov, ktoré sú na to určené na pohrebisku,
i) označiť hrobové miesto spôsobom určeným prevádzkovateľom.
Pri zhotovovaní hrobového miesta je nájomca povinný dodržať podmienky určené
prevádzkovateľom podľa § 5 ods. 2 tohto nariadenia; to isté sa vzťahuje na úpravu a
rekonštrukciu hrobového miesta a na zriaďovanie príslušenstva hrobového miesta alebo
jeho úpravu.
Nájomca je povinný vopred žiadať prevádzkovateľa o povolenie pre vstup motorovým
vozidlom na pohrebisko pre seba alebo zhotoviteľa prác, ktorý bude vykonávať práce na
zhotovovaní, úprave alebo rekonštrukcii hrobového miesta a uhradiť všetky s tým spojené
odplaty.
Ak je hrob alebo jeho príslušenstvo v nevyhovujúcom stave alebo ohrozuje bezpečnosť,
zdravie, životy alebo majetok návštevníkov a užívateľov pohrebiska, je nájomca povinný
bezodkladne zabezpečiť nápravu na vlastné náklady; je pri tom povinný splniť podmienky
podľa ods. 3 a 4 tohto ustanovenia. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa,
prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť zistené nedostatky na náklady nájomcu.
Nájomca zodpovedá za škody spôsobené na majetku pohrebiska alebo na živote, zdraví a
majetku návštevníkov pohrebiska, ku ktorým dôjde porušením alebo zanedbaním jeho
povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmto nariadením.
Okrem povinností určených v ods. 1 až 6 tohto ustanovenia je nájomca povinný
dodržiavať aj všetky povinnosti určené týmto nariadením pre návštevníkov pohrebiska.
§ 8 Ustanovenia o nájomnej zmluve

1. Prevádzkovateľ prenecháva nájomcovi hrobového miesto na uloženie ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov, príp. len prázdne hrobové miesto na základe
uzatvorenej nájomnej zmluvy za nájomné. V sektore I. a II. sa vybudovanie nového
hrobového miesta môže vykonať len so súhlasom správcu pohrebiska.
2. Po uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi jeden
rovnopis nájomnej zmluvy.
3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť ukončená skôr ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku (10 rokov).
4. Nájomne za hrobové miesto na pohrebisku v MČ Košice – Košická Nová Ves je uvedené
v cenníku, ktorý tvorí Prílohu č. 1,č.2,č.3 k tomuto nariadeniu.
5. Nájomné za hrobové miesto sa líši v závislosti od toho, či zosnulý mal trvalý pobyt
v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves alebo nemal trvalý pobyt v Mestskej časti
Košice – Košická Nová Ves.
6. V prípade, ak sa pochováva zosnulý s trvalým pobytom mimo Mestskej časti Košice –
Košická Nová Ves, je prevádzkovateľ povinný vykonať revíziu nájomnej zmluvy
a uzatvoriť s nájomcom dodatok k nájomnej zmluve, so zameraním na predĺženie doby
nájmu o minimálne 10 rokov a nájomného podľa cenníka platného pre občanov s trvalým
pobytom mimo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.
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7. V prípade, ak je nájomná zmluva uzatváraná s nájomcom, ktorý nemá trvalý pobyt v
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, pričom úmyslom nájomcu je umiestniť na
hrobovom mieste novú hrobku alebo urnu, je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť nájomnú
zmluvu na dobu nájmu minimálne 10 rokov s nájomným podľa cenníka platného pre
občanov s trvalým pobytom mimo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený neuzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve, ktorým
by sa predĺžila doba nájmu na hrobové miesto, ak nájomca neudržiava hrobové miesto
v dobrom stave alebo ak na predĺženie doby nájmu nie sú splnené podmienky podľa
prevádzkového poriadku pohrebiska.
9. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať nájomcovi nájomnú zmluvu z nasledovných
dôvodov:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) pohrebisko sa ruší,
c) nájomca ani po druhom písomnom upozornení neuhradil nájomné za užívanie
hrobového miesta
10. Prevádzkovateľ je povinný nájomcu písomne upozorniť na možnosť vypovedania
nájomnej zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný upozornenie na výpoveď nájomnej zmluvy
doručiť nájomcovi najmenej do 2 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo
pred uplynutím lehoty, za ktorú je nájomne zaplatené.
11. Po zaplatení nájomného za hrobové miesto nájomcu, je nájomca oprávnený so súhlasom
správcu upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Správca
vydá na tento účel nájomcovi:
a) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka.
b) súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
c) súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,
d) súhlas na osadenie rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
12. Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným
pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný pomník alebo epitafnú dosku
a ich príslušenstvo demontovať v potrebnom rozsahu. Demontáž je oprávnený urobiť aj
prevádzkovateľ, avšak len so súhlasom nájomcu.
13. Na základe nájomnej zmluvy nájomca nenadobúda vlastnícke právo k hrobovému miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisku situačný plán hrobov, ich evidenciu
a prehľad voľných hrobových miest.
§ 9 Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať pokoj a dôstojnosť tohto pietneho miesta.
Sú povinní zdržať sa správania, ktoré by narúšalo dôstojnosť zosnulých, mravného cítenia
pozostalých, alebo ktoré by obťažovalo ostatných návštevníkov pohrebiska.
2. Uskutočňovať pietne a spomienkové akcie na pohrebisku možno len s predchádzajúcim
súhlasom prevádzkovateľa.
3. Na pohrebisku možno rozsvecovať sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to
vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Rozsvecovanie sviečok a
manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom
pohrebiska obmedzené alebo zakázané.
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4. Voda z vodovodných výpustov na pohrebisku nie je pitná. Je určená len na prevádzkové
účely a na polievanie zelene na prenajatých hrobových miestach. Odnášať vodu z
pohrebiska nie je dovolené.
5. Umiestňovanie ponúk a reklám vo všetkých priestoroch a na verejných priestranstvách
pohrebiska na akomkoľvek objekte, ktorý je súčasťou pohrebiska alebo súvisí s
prevádzkou pohrebiska, nie je dovolené s výnimkou miest na to vyhradených
prevádzkovateľom pohrebiska a po jeho predchádzajúcom písomnom súhlase.
6. Na pohrebisku je zakázané:
a) poškodzovať hrobové miesta a ich príslušenstvo, zariadenia pohrebiska a zeleň alebo
ponúkať a predávať tovary alebo služby,
b) vysádzať zeleň alebo zasahovať do zelene a ukladať alebo ponechávať na hrobových
miestach a verejných priestranstvách pohrebiska akékoľvek predmety, okrem kvetín a
pietnych predmetov primeraných rozmerov,
c) vstupovať na pohrebisko so zvieraťom,
d) vstupovať na pohrebisko na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach alebo na
inom nemotorovom dopravnom prostriedku, okrem invalidných vozíkov,
e) zakladať oheň, páliť trávu, odpad, či iné veci,
f) rozsvecovať sviece a kahance mimo hrobového miesta alebo miesta na to určeného
prevádzkovateľom, pričom je povinnosť sviece a kahance rozsvecovať tak, aby
nevzniklo nebezpečenstvo požiaru alebo poškodenie hrobových miest alebo
príslušenstiev hrobu; rozsvecovanie sviec a kahancov môže byť v odôvodnených
prípadoch prevádzkovateľom obmedzené alebo zakázané.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré nedodržiavajú
podmienky určené týmto nariadením.
§ 10 Podmienky vjazdu motorových vozidiel
1. Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený len počas určenej prevádzkovej
doby, iba po vyhradených komunikáciách a s predchádzajúcim súhlasom správcu a pri
splnení podmienok určených prevádzkovateľom, resp. správcom, najmä pri:
a) doprave rakvy s ľudskými pozostatkami na pohrebisko a do domu nadeje na
vykonanie pohrebného obradu v dome smútku, uloženia rakvy s ľudskými
pozostatkami do chladiacich zariadení alebo na pochovanie,
b) odvoze kvetov, vencov a kytíc z pohrebiska,
c) doprave materiálu a pri vykonávajú činnosti pri zriaďovaní a úprave hrobových miest
a ich príslušenstva (ďalej len „remeselné práce“) a odvoze odpadu po týchto prácach,
d) doprave nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb s preukazom ŤZP,
e) pravidelnom odvoze odpadu pohrebiska,
f) údržbe zelene, verejných zariadení pohrebiska a verejných komunikácií pohrebiska a
pri zabezpečovaní ich prevádzky,
pričom vstup motorových vozidiel je potrebné ohlásiť prevádzkovateľovi a správcovi
minimálne 24 hodín vopred.
2. Vodiči motorových vozidiel sú povinní prispôsobiť prevádzku vozidla tak, aby nad
nevyhnutnú mieru nerušili pokoj pohrebiska a nebránili pohybu chodcov, ktorí majú vždy
prednosť pred motorovými vozidlami. Počas konania pohrebného obradu sú povinní
obmedziť pohyb motorového vozidla v blízkosti obradu. Pri zistení neoprávneného
pohybu motorového vozidla na pohrebisku alebo nedodržania určených podmienok môže
prevádzkovateľ vozidlo z pohrebiska vykázať.
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3. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a/alebo iným vlastníkom, sú vodiči
motorových vozidiel povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
4. Vstup motorových vozidiel na chodníky do jednotlivých sektorov pohrebiska pomedzi
hrobové miesta je zakázaný.
§ 11 Podmienky vykonávania remeselných prác na pohrebisku
1. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na pohrebisku budú vykonávať remeselné práce
sú povinné najneskôr pred prvým začatím prác predložiť prevádzkovateľovi písomné
plnomocenstvo alebo platnú zmluvu s obstarávateľom pohrebu alebo nájomcom
hrobového miesta, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie týchto prác a dohodu (súhlas) o
podmienkach vykonávania remeselných prác.
2. Vykonávanie remeselných prác je zakázané mimo prevádzkovej doby pohrebiska, v dňoch
pracovného pokoja, a počas štátnych a cirkevných sviatkov. Na parcele, kde sa práve
pochováva sa počas konania obradu musia prerušiť všetky remeselné práce.
§ 12 Prevádzková doba pohrebiska
1. Prevádzková doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti.
Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch prevádzkovú dobu pohrebiska
zmeniť, dočasne zakázať alebo obmedziť (napr. počas vykonávania terénnych úprav,
exhumácie, slávnostného kladenia vencov alebo počas mimoriadne nepriaznivých
poveternostných podmienok) a ak by nebolo možné dostatočne zaistiť bezpečnosť
návštevníkov pohrebiska alebo keď je nevyhnutné zabezpečiť riadnu a bezpečnú
prevádzku pohrebiska. Zmenu otváracej doby pohrebiska je prevádzkovateľ povinný
oznámiť týždeň vopred na mieste na pohrebisku obvyklom a ak to nie je možné najneskôr
v deň, kedy k zmene dôjde.
2. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas určenej prevádzkovej doby. Verejnosť je
povinná do konca otváracích hodín bez osobitného upozornenia včas opustiť pohrebisko.
3. Prevádzková doba pohrebiska je:
a) od 21.03. do 30.10. kalendárneho roka v čase od 7:00. hod. do 20:00. hod.,
b) od 01.11. do 20.03. kalendárneho roka v čase od 7:00. hod. do 17:00. hod.,
c) upravená špeciálne v období slávenia Pamiatky zosnulých od 01.11. do 09.11 v čase
od 07:00 hod. do 22:00 hod..
4. Dom nadeje je pre je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom alebo
pohrebným obradom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode
s prevádzkovateľom a správcom pohrebiska.
5. Dom nádeje je prístupný za účelom vykonania pohrebu alebo pohrebného obradu:
a) každý týždeň kalendárneho roka od 21.03. do 30.10. od pondelka do piatka v čase od
8:00. hod. do 16:00. hod.,
b) každý týždeň kalendárneho roka od 01.11. do 20.03. od pondelka do piatka v čase od
8:00. hod. do 14:00. hod.
c) počas sobôt a nedieľ sa pohreby, pohrebné obrady vykonávajú len s predchádzajúcim
súhlasom správcu a prevádzkovateľa pohrebiska.
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§13 Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a tlecia doba
1. Ukladať ľudské pozostatky a ľudské ostatky na pohrebisku je možné len s
predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pri splnení podmienok určených
zákonom a týmto nariadením.
2. Ukladanie ľudských pozostatkov zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebnej služby v súlade
so zákonom, týmto nariadením, plánom pohrebných obradov a pochovávania a pokynmi
určenými prevádzkovateľom pohrebiska.
3. Ak sa ľudské pozostatky ukladajú do hrobu, hrob musí spĺňať podmienky určené
zákonom. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby,
ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
4. Ak má byť uložená ďalšia rakva do hrobu, v ktorom sú už pochované ľudské pozostatky,
obstarávateľ pohrebu je povinný pred objednaním pohrebu na vlastné náklady zabezpečiť
odborný posudok, či sú splnené podmienky uložené v § 19 ods. 3 až 5 zákona. Splnenie
podmienok a písomný súhlas nájomcu hrobu k uloženiu ďalšej rakvy je obstarávateľ
pohrebu povinný preukázať a predložiť prevádzkovateľovi najneskôr pri objednávaní
pohrebu; bez splnenia týchto povinností prevádzkovateľ uloženie ďalšej rakvy do hrobu
zamietne.
5. Do hrobky je možné uložiť viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými
ostatkami len ak je v nej dostatok miesta; túto skutočnosť posúdi prevádzkovateľ a vydá o
nej písomné stanovisko. Nájomca zodpovedá za to, že použitá rakva spĺňa podmienky
určené zákonom.
6. Urny s popolom sa ukladajú na pohrebisku do hrobky alebo urnového miesta iba so
súhlasom a za prítomnosti prevádzkovateľa.
7. Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na
pohrebisku nie je dovolený.
8. Rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem
nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
9. Ak do 96 hodín odo dňa úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie zosnulého alebo ak sa
nezistila totožnosť zosnulého do siedmych dní od zistenia jeho úmrtia, pochovanie
zabezpečí Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, ak došlo k úmrtiu zosnulého na
území Mestskej časti Košice – Košické Nová Ves. Ak nie je známe miesto úmrtia
zosnulého, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky
našli. Ľudské pozostatky osoby, v ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
10. V prípade ľudských pozostatkov cudzieho štátneho príslušníka, je Mestská časť Košice –
Košická Nová Ves povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných
vecí SR, príslušnej diplomatickej misií alebo konzulárnemu oddeleniu úradu štátu,
ktorého bol zosnulý štátnym príslušníkom. Ak Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia o úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR,
z príslušnej diplomatickej misie alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol zosnulý
štátnym príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo
súhlas na ich pochovanie na území SR, je Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
povinná ľudské pozostatky pochovať.
11. Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami je 160 cm. Ak sa počíta s ďalším
uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho istého hrobového miesta, musí byť
hĺbka hrobu 200 cm. Pre osoby mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka najmenej 120 cm.
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§ 14 Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta
1. Výkop hrobu na uloženie ľudských pozostatkov zomrelého v rakve sa vykonáva
v nasledovných rozmeroch:
a) jednoosobný:
dĺžka 240 cm, šírka 120 cm, hĺbka 80 cm,
b) dvojosobný:
dĺžka 240 cm, šírka 120 cm, hĺbka 160 cm,
c) trojosobný:
dĺžka 240 cm, šírka 120 cm, hĺbka 240 cm,
d) detský:
dĺžka 140 cm, šírka 90 cm, hĺbka 160 cm,
e) urnové miesto:
dĺžka 100 cm, šírka 100 cm,
f) kolumbárium:
okienko 41 cm x 37 cm (vnútorný rozmer).
2. V prípade, ak má rakva nadmernú veľkosť, miesto výkopu bude prispôsobené veľkosti
rakvy.
3. Základy hrobu musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť
pôdy, pričom spodná časť hrobu (dno) musí byť umiestnené najmenej 50 cm nad hladinou
podzemnej vody. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 30 cm. Predné
a zadné hrany rámcov musia byť v jednej rovine s hranicami susedných hrobov.
4. Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste je ktokoľvek, kto vykonáva výkop,
povinný narábať s nájdenými ľudskými ostatkami s pietou. Všetky ľudské ostatky sa
musia pozbierať a uložiť v prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorá sa
potom zasype zemou.
5. Úpravu hrobového miesta je povinný vykonať nájomca na vlastné náklady tak, aby nebol
narušený estetický vzhľad pohrebiska.
6. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo
zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
Zvyšky kameňa resp. zeminy z výkopu hrobu sa nesmú ukladať na pohrebisku do
kontajnerov ktoré sú určené na odpad alebo okolo plota pohrebiska, ale nájomca je
povinný zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska na vlastné náklady.
7. Pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 100 x 100 cm.; kolumbárium
v rozmeroch 41 am x 37 cm (vnútorne rozmery).
§ 15 Označovanie hrobov
1. Základným označením hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami je drevený kríž,

ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži
musí byť uvedené meno a priezvisko zosnulého, ktorého ľudské pozostatky sú
v hrobovom mieste uložené, jeho dátum narodenia a dátum úmrtia.
§ 16 Príslušenstvo hrobového miesta
1. Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov
a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu hrobového miesta, ktorý ich vybudoval na
vlastné náklady.
2. Ak dôjde k ukončeniu nájomnej zmluvy k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1
tohto ustanovenia povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú
dosku a ich príslušenstvo na základe výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie v
stanovenom termíne.
3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.
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§ 17 Práce na pohrebisku
1. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v udržiavanom stave. Hrobové miesto musí
byť najmä pokosené, odburinené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak,
aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
2. Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených
podmienok a pokynov prevádzkovateľa.
3. Stavby pomníkov, základov hrobov a príslušenstva k nim je povinný zabezpečovať
nájomca samostatne resp. na základe jeho objednávky pohrebná služba alebo
kamenárstvo.
4. Poverený vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi –
správcovi pohrebiska, písomným súhlasom nájomcu alebo zmluvou na vykonanie prác
uzatvorenou s nájomcom.
5. Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo iného príslušenstva
je nájomca, ich vlastník alebo nájomcom poverená osoba vopred oznámiť správcovi
pohrebiska.
6. Na osadenie nového pomníka sa vyžaduje písomný súhlas správcu.
7. Urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami sú oprávnení do hrobových miest uložiť
zamestnanci pohrebnej služby resp. kamenárstva na základe objednávky nájomcu
hrobového miesta, na základe oznámenia prevádzkovateľovi pohrebiska.
8. Nájomca je oprávnený vykonávať v bezprostrednom okolí hrobového miesta drobné práce
pre udržiavanie a skrášľovanie hrobového miesta (sadenie kvetov, polievanie, čistenie
okolia).
§ 18 Exhumácia
1. Ľudské ostatky je možné exhumovať:
a) na príkaz sudcu alebo prokurátora,
b) na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo jeho blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu obec.
2. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 1 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na
ktorom sú ľudské ostatky uložené, pričom táto musí obsahovať:
a) Vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) Nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak ľudské ostatky uložené na
inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 2 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodnutie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
5. Náklady spojené s exhumáciou ľudských ostatkov znáša žiadateľ o exhumáciu.
6. Exhumáciu je oprávnená vykonať fyzická alebo právnická osoba s odbornou
spôsobilosťou na výkon tejto činnosti.
§ 19 Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže Mestská časť Košice – Košická Nová Ves ako prevádzkovateľ zrušiť až
po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
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2. Pohrebisko môže Mestská časť Košice – Košická Nová Ves ako prevádzkovateľ zrušiť aj
pred uplynutím tlecej doby uvedenej odseku 1, avšak len z dôvodov uvedených
v ustanovení § 20 ods. 1 zákona alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu
príslušného orgánu štátnej správy, pričom verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové miesto na
inom pohrebisku.
4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na
a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm
b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.
5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.
6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa
môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku.
Hroby a hrobky, ktoré sú v evidované v zozname pamätihodnosti obce, sa môžu zrušiť len
po predchádzajúcom súhlase obce.
7. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
§ 20 Prevod nájomného práva k hrobovému miestu
1. Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, je
oprávnený vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou dohody s novým
nájomcom s úradne osvedčeným podpisom. Jedno vyhotovenie dohody je nájomca
povinný predložiť prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.
2. Na základe dohody podľa odseku 1 tohto ustanovenia uzatvorí prevádzkovateľ s novým
nájomcom dodatok k nájomnej zmluve o prenájme hrobového miesta na dohodnutú dobu.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú jeho dedičia.
Ak je dedičov viac, má prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy ten z dedičov,
ktorý písomne požiada prevádzkovateľa pohrebiska o uzatvorenie nájomnej zmluvy ako
prvý.
4. V prípade má dedič nájomcu záujem o hrobové miesto na svoje účely a nemá trvale
bydlisko v Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves a v Mestskej časti Košice –
Košická Nová Ves nemal nikdy vedený pobyt, bude pre neho platiť výška nájomné podľa
Prílohy č. 2.
5. V prípade záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy na uvoľnené hrobové miesto, ak sú
známi dediči nájomcu, pred uzatvorením nájomnej zmluvy je záujemca povinný predložiť
prevádzkovateľovi pohrebiska čestné prehlásenie od všetkých dedičov, že sa vzdávajú
nároku na hrobové miesto po nájomcovi alebo písomnú dohodu. Podpisy na týchto
dokumentoch musia byť úradne osvedčené alebo súhlas potvrdený priamo na nájomnej
zmluve v prítomnosti zamestnanca Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.
§ 21 Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie doba nájmu,
za ktorú je zaplatené nájomné za hrobové miesto a to najneskôr tri mesiace pred
uplynutím tejto lehoty.
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2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy a to najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má
hrobové miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený nájomnú zmluvu ukončiť, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po písomnom upozornení prevádzkovateľom neuhradil nájomné za
hrobové miesto.
4. V prípade ak, prevádzkovateľ pohrebiska ukončí nájomnú zmluvu výpoveďou z dôvodov
uvedených v ods. 3 písm. a) a b) je povinný so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové
miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové
hrobové miesto.
5. V prípade ak prevádzkovateľ pohrebiska ukončí nájomnú zmluvu výpoveďou z dôvodov
uvedených v ods. 3 písm. a) a b) je povinný oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy
doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak
mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
6. V prípade ak prevádzkovateľ pohrebiska ukončí nájomnú zmluvu výpoveďou z dôvodu
uvedeného v ods. 3 písm. c) je povinný oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy doručiť
nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné
zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní tuto
informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. V prípade ak prevádzkovateľ pohrebiska ukončí nájomnú zmluvu výpoveďou z dôvodu
uvedeného v ods. 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného
roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby
najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; pričom ak ho
nájomca v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska odovzdá Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. Po uplynutí výpovednej
lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec (§ 135 OZ).
8. V prípade ak prevádzkovateľ pohrebiska ukončí nájomnú zmluvu výpoveďou z dôvodu
uvedeného v ods. 3 písm. c) a nájomca nie je známy uverejní výpoveď nájomnej zmluvy
na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie za tri roky odo dňa, odkedy
nebolo zaplatené nájomné za hrobové miesto. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto
lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie,
počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo
hrobu považuje za opustenú vec (§ 135 OZ).
9. V prípade ak, prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8 tohto
ustanovenia, je povinný zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so
stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
§ 22 Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v súlade so zákonom. Evidencia
pozostáva z:
a) evidencie prevzatých ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktorá obsahuje údaje
určené zákonom (doručuje pohrebná služba),
b) evidencie hrobových miest vrátane evidencie vojnových hrobov (zákon č. 130/2005 Z.
z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov), hrobov, ktoré sú národnými
kultúrnymi pamiatkami (§ 14 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
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v znení neskorších
predpisov) a hrobov, ktoré sú zapísané do zoznamu
pamätihodností mesta Košice,
c) evidencie prevádzkovania pohrebiska.
2. Evidencia hrobových miest podľa ods. 1 písm. b) musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom hrobového miesta
fyzická osoba: názov obce, ak je nájomca hrobového miesta obec,
e) dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta (§ 663 až 684 Občianskeho
zákonníka ) a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
3. Evidencia prevádzkovania pohrebiska podľa ods. 1 písm. c) musí obsahovať:
a) údaje o zákaze pochovania, dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal.
b) údaj o zrušení pohrebiska.
4. V prípade, ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.
§ 23 Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na ukladanie odpadu, ktorý vzniká pri bežnej údržbe a čistení hrobových miest sú na
pohrebisku rozmiestnené nádoby na odpad a veľkokapacitný kontajner. Návštevníci
pohrebiska sú povinní ukladať tento odpad do týchto zariadení.
2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do veľkokapacitného kontajnera vyhadzovať:
a) zvyšky kvetinovej výzdoby,
b) napadané lístie a odstránenú trávu,
c) nádoby od sviečok,
d) poškodené ozdobné predmety.
3. Odpad, ktorý vznikne pri úpravách, prestavbe alebo zriaďovaní hrobu, alebo jeho
príslušenstva je nájomca povinný odstrániť z priestorov pohrebiska bez zbytočného
odkladu na svoje náklady. Ukladať tento odpad do kontajnerov na pohrebisku je zakázané.
4. Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov a odpadových nádob
a odvoz a likvidáciu odpadu z pohrebiska v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
§ 24 Režim údržby, čistoty a vykonanie dezinfekcie priestorov pohrebiska
1. Sanitačným dňom na pohrebisku je utorok.
2. Dezinfekcia v dome nádeje sa vykonáva umývaním podláh v chladiacom zariadení,
spojovacej chodbe, márnici, obradnej miestnosti a vo WC podľa potreby, minimálne 1x
týždenne.
3. Upratovanie, zametanie a zber odpadu na pohrebisku a plochách patriacich ku pohrebisku
sa vykonáva denne podľa potreby.
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4. Deratizáciu priestorov dome nádeje vykonáva jedenkrát ročne alebo podľa okolností
zmluvný partner prevádzkovateľa.
§ 25 Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Pred vstupom na pohrebisko na účely vykonania pohrebu je prevádzkovateľ pohrebnej
služby povinný najmä
a) preukázať sa poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa oprávnením na
prevádzkovanie pohrebnej služby,
b) rešpektovať pokyny prevádzkovateľa ku vstupu a vykonávaniu pohrebu a opustiť
pohrebisko najneskôr do konca prevádzkových hodín.
2. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstúpiť na pohrebisko mimo
prevádzkových hodín pohrebiska len vo výnimočných prípadoch a na základe výslovného
súhlasu prevádzkovateľa; na tento vstup nie je právny nárok.
§ 26 Správanie sa na pohrebisku
1. Správca pohrebiska a zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska sú povinní najmä:
a) Zdržiavať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch
umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu,
b) Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
c) Dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi.
2. Správca pohrebiska a zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska majú zakázané požadovať
akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,
nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať
alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty
a zeleň.
4. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi správcu
a prevádzkovateľa.
5. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a ostatný odpad.
6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečne požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
7. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok
a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
8. Chodníky (uličky) medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné
a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.
9. Na pohrebisku nie je povolený pohyb na bicykloch, motocykloch, kolieskových
korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a podobných športových dopravných
prostriedkoch.
10. Vstup motorových vozidiel do areálu pohrebiska je možný za nasledovných podmienok:
a) pre nevládnych občanov pri účasti na pohrebe,
b) pri oprave a úprave hrobky a hrobového miesta,
c) pre kamenárstva a pohrebné služby podnikajúce na základe živnostenského
oprávnenia s viditeľným označením názvu organizácie na vozidle.
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11. Návštevníci pohrebiska sa po pohrebisku pohybujú na vlastné riziko a správca pohrebiska
nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov.
§ 27 Cenník služieb
1. Cenník služieb je uvedený v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 k tomuto
nariadeniu.

TRETIA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28 Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyhlásenia na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves.

Ing. Michal Krcho
starosta MČ Košice – Košická Nová Ves
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