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Príloha č. 3 
Všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves  č. 1/2020 
Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území mestskej časti Košice – Košická 

Nová Ves 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves Uznesením č. ....... prijatom 
na ......... zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves v 
súlade s ustanovením § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov a ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vydáva túto zmenu: 
 
Príloha č. 3 Všeobecne záväzného nariadenie Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves č. 
1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje na území mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves zo dňa (ďalej len ako „VZN“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
Príloha č. 3 platná od ..............2023 
 

Poplatky za prepožičanie hrobového miesta a služby obyvateľov s trvalým pobytom 

mimo Košickej Novej Vsi 

1. Urnové miesto na 10 rokov, jeho obnova na 10rokov 200 € 

2. Prepis nájomnej zmluvy /hrob, hrobku v zemi, urnové miesto/ na blízku 
osobu    
 

20 € 

3. Služba uzavretie nájomnej zmluvy /hrob, hrobku v zemi, urnové miesto/ na 
diaľku v rámci Slovenskej republiky 

25 € 

4. Služba uzavretie nájomnej zmluvy /hrob, hrobku v zemi, urnové miesto/ na 
diaľku – zahraničie 

50 € 

5. Povolenie na uloženie urny do hrobu, hrobky, urnového miesta 5 € 

6. Povolenie na kamenárske práce 15 € 

7. Prenájom chladiaceho zariadenia  10 € 

8. Príplatok za pohreb po pracovnej dobe, t.j. pondelok až piatok mimo času 
od 08:00 hod. do 15:30 hod. 

100 € 

9. Príplatok za pohreb v deň pracovného pokoja  200 € 

10. Prenájom obradnej siene v čase pondelok až piatok od 08:00 hod. do 15:30 
hod. 

120 € 

11. Pohreb do hrobky, ak obrad zosnulého bol mimo obradnej sieni Domu 
nádeje v Košickej Novej Vsi   

120 € 
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Týmto sa ruší príloha č. 3 VZN prijatá Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – 
Košická Nová Ves Uznesením č. 95 prijatom na IX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 
 
Zmena Prílohy č. 3 k VZN nadobúda účinnosť dňom .................  
 
V Košickej Novej Vsi dňa ............ 
 
 
 
         Ing. Michal Krcho 
                 starosta 
 
Príloha č. 3 k VZN 1/2020 bola vyhlásená vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle 
Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves. 
 
Vyvesené dňa:  ............................ 
Zvesené dňa:   ............................ 
 

 

 


