
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.   na svojom  zasadnutí dňa ....v súlade s § 

12 a 18 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

 

Čl. I 

 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska krematórium v Košiciach sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1.    V § 3 ods. 1 písm. a) znie: 

       „a) uloženie ľudských pozostatkov, ľudských ostatkov a potrateného ľudského plodu 

alebo predčasne odňatého ľudského plodu (ďalej len „ľudské pozostatky“) 

v chladiacom zariadení do spopolnenia,“  

 

2.    V § 3 ods. 1 písm. c) sa na konci pred čiarkou vkladajú slová „a hrobového miesta 

v prírodnom cintoríne Les spomienok (ďalej len “Les spomienok“). 

 

3.    V § 3 ods. 1 písm. d) sa na konci pred čiarkou vkladajú slová: „a v Lese spomienok,“. 

 

4.    V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci pred čiarku sa vkladajú 

slová „a hrobových miest  v Lese spomienok (ďalej len „hrobové miesto“) “. 

   

5.    V § 3 ods. 1 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci vety sa pred bodku 

vkladajú slová „a Lesa spomienok“. 

 

6.     V § 4 ods. 1 písm. e) znie: 

        „e) prenájom hrobových miest a ich nerušené užívanie nájomcami“. 

 

7.    V § 4 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „a“ a na konci pred čiarku sa vkladajú slová „a 

hrobových miest v Lese spomienok“. 

 

8.     V §  4 ods. 1 písm. j) znie:  

         „j) poskytovanie informácií o hrobových miestach,“. 

 

 9.    Nadpis pod § 5 znie: 

        „Prijímanie ľudských pozostatkov na spopolnenie a druhy rakiev, v ktorých sa môžu 

spopolňovať“. 

  

10.     V § 5 ods. 5 znie: 

            „(5) Ak má byť vykonaný obrad alebo spopolnenie ľudských pozostatkov, ktoré sú 

pozostatkami dieťaťa, potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým plodom, 

použije sa rakva primeranej veľkosti.“ 

 

 



11. V tretej časti sa pod jej názov „PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA“, nad § 12 

vkladá nový nadpis, ktorý znie: 

 

 „PRVÁ HLAVA 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA“. 

 

12. V § 12 ods. 2 písm. a) znie:  

       „a) uzavrieť nájomnú zmluvu na hrobové miesto, uhradiť všetky poplatky za pohreb 

a pravidelne uhrádzať nájomné za pohrebné miesto,“.  

 

13. V § 13 ods. 2 písm. a) znie: 

      „a) poškodzovať alebo znečisťovať urnové pomníky, urnové schránky 

v kolumbáriu, tabuľky v Lese spomienok, verejnú zeleň, verejné priestranstvá 

a zariadenia pohrebiska,“. 

  

14. Za § 19 sa vkladá druhá hlava a nové § 19a až 19e, ktoré vrátane nadpisov znejú:  

 

 

„DRUHÁ HLAVA 

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE LES SPOMIENOK 

 

§ 19a 

Prírodný cintorín Les spomienok  

 

     (1) Prírodný cintorín Les spomienok sa nachádza v severozápadnej časti pohrebiska 

Krematória v Košiciach. Tvorí ho 119 hrobových miest v lesnom poraste. Je určený výlučne 

na pochovávanie podľa zásad prírodného pohrebníctva, založených na spojení ľudí s prírodou 

a smrti ako prirodzenej súčasti života.  

 

     (2) Ak ustanovenia tejto hlavy neobsahujú osobitnú úpravu,  pohrebisko Les spomienok sa 

spravuje ostatnými ustanoveniami tohto nariadenia. 

      

§ 19b 

Prenájom hrobového miesta 

 

     (1) Nájomca si vyberá hrobové miesto z ponuky prevádzkovateľa na základe mapového 

podkladu.  Uloženie schránky či popola je možné len na základe zmluvy o prenájme 

hrobového miesta, v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom.  

 

      (2) Doba prenájmu hrobového miesta v Lese spomienok je päť rokov. Po piatich rokoch 

prevádzkovateľ odstráni tabuľku, ktorá označuje hrobové miesto. Uprázdnené hrobové miesto 

môže byť prenajaté na uloženie pozostatkov ďalšej osoby.  

 

§ 19c 

Pravidlá pochovávania 

 

     (1) Hrobové miesta sa nachádzajú na kružnici okolo stromov vo vzdialenosti 1,5 metra od 

kmeňa stromu. Pri hĺbení hrobovej jamky sa poloha jamky prispôsobí tak, aby nedochádzalo 

k poškodeniu koreňov, ale aby bola zachovaná primeraná vzdialenosť od susediacich 

hrobových miest a komunikácií.  



     (2) Hrobová jamka pre uloženie spopolnených pozostatkov má kruhový tvar s obvyklým 

priemerom 30 cm a hĺbkou 30 cm. V odôvodnených prípadoch môže byť tento rozmer 

primerane upravený, a to zväčšením najviac o 10 centimetrov alebo zmenšením najviac o 10 

centimetrov.   

 

     (3) Spopolnené pozostatky sa do zeme ukladajú priamym vsypaním alebo uložením 

schránky s popolom do hrobovej jamky. Uložené pozostatky sa zakryjú zeminou v hrúbke 20 

centimetrov s miernym navýšením nad úroveň priľahlého terénu. .Do jedného hrobového 

miesta možno uložiť najviac dva spopolnené pozostatky.  

 

     (4) Schránky na popol sú vyrobené z ľahko rozložiteľných prírodných materiálov 

(napríklad recyklovaný papier, surové drevo, nepálená hlina, prírodné tkaniny a pod.) bez 

znečisťujúcich prímesí (napr. syntetické lepidlá, farby, plasty a pod.) Poskytuje ich 

prevádzkovateľ na náklady obstarávateľa pohrebu; to neplatí v prípade, ak si pozostalí donesú 

schránky na popol, ktoré plne zodpovedajú podmienkam určeným v prvej vete a v odseku 5 

a 6.  

 

     (5) Štandardný objem schránky je 3,5 litra. Ak majú byť pochované ľudské pozostatky, 

ktoré sú pozostatkami dieťaťa, potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým 

plodom, použije sa schránka primeranej veľkosti, ktorej sa prispôsobí aj veľkosť hrobovej 

jamky.  

 

     (6) Schránka na popol, donesená obstarávateľom, môže byť použitá  na uloženie popola 

len ak spĺňa  podmienky určené týmto nariadením (ods. 4 a 5). Vhodnosť schránky posudzuje 

prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

     (7) Počas pohrebného obradu možno do jamky vložiť drobné spomienkové predmety 

(napr. odkaz, detskú kresbu a pod.) len ak sú z rozložiteľných materiálov.  

 

     (8) V Lese spomienok sa pochováva od marca do novembra s prihliadnutím na 

poveternostné podmienky. V čase vegetačného pokoja, v mesiacoch december až február, sa 

v Lese spomienok nepochováva.  

 

§ 19d 

 Obrady v lese spomienok  

 

     (1) Posledná rozlúčka v Lese spomienok sa koná na vyhradenom Obradnom mieste pod 

korunami stromov. Priebeh a trvanie poslednej rozlúčky dohodne obstarávateľ s 

prevádzkovateľom  tak, aby boli v čo najväčšej miere rešpektované priania pozostalých.  

 

     (2) Na prianie  pozostalých,  po dohode s prevádzkovateľom, môže byť počas obradu 

použitá  audio-vizuálna technika s primeraným druhom hudby, zodpovedajúcim pietnemu 

miestu.  Pokoj pohrebiska a návštevníkov však nesmie byť narušený hlukom nad primerané 

pomery.  

 

     (3) Na poslednú rozlúčku môžu byť donesené len živé kvetiny bez obalov, stúh a iných 

dekorácií. Zvädnuté a schátrané kvety sú z pohrebiska odstraňované, najneskôr však do 14 dní 

od obradu. 

 

 



     (4) Po dohode s prevádzkovateľom sa môže konať obrad poslednej rozlúčky aj bez 

pochovania spopolnených pozostatkov.  

 

§ 19e 

Označovanie a údržba hrobových miest 

 

     (1) V Lese spomienok sa hrobové miesta označujú tabuľkou.  Označenie hrobového miesta 

tabuľkou je pre nájomcov dobrovoľné. Tabuľka obsahuje meno, dátum narodenia a dátum 

úmrtia pochovaného. V záujme zachovania jednotného vzhľadu, tabuľky obstaráva 

prevádzkovateľ na náklady obstarávateľa pohrebu.  

 

   (2) Prevádzkovateľ je povinný tabuľku umiestniť nad pohrebné miesto - na strom nad 

hrobovou jamkou, do štyroch mesiacov od pochovania.  Manipulovať s tabuľkami je 

oprávnený len prevádzkovateľ pohrebiska.  

 

     (3) Hrobové miesta nemôžu byť označované, ohraničované ani dekorované a nemožno na 

nich ani v ich okolí umiestňovať ani sviečky či iné predmety. V Lese spomienok je dovolené 

používať len plávajúce sviečky z prírodného vosku bez obalov a len na hladine vody v 

kamennej nádrži - plastike s vodou, ktorá je umiestnená na obradnom mieste a zreteľne 

vyznačená.  

 

     (4) Nájomcovia hrobových miest a návštevníci nie sú oprávnení odstraňovať, upravovať, 

alebo vysádzať rastliny či dreviny na hrobových miestach ani na priestranstvách Lesa 

spomienok. 

 

     (5) Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť čokoľvek, čo bolo na pohrebisku  umiestnené v 

rozpore s týmto nariadením.“.  

 

15.  Príloha nariadenia Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach Cenník 

služieb Krematória znie: 

 

„Číslo Úkon 
Cena s DPH 

v € 
DPH 20 % v € 

Cena bez 
DPH v  € 

 

1 Nájomné za schránku v kolumbáriu na 25 rokov 9,50  oslobodené od DPH 9,50  

2 Služby spojené s nájmom schránky v kolumbáriu na 25 rokov 227,50 37,92 189,58 

3 Nájomné za schránku v kolumbáriu na 10 rokov 3,80  oslobodené od DPH 3,80 

4 Služby spojené s nájmom schránky v kolumbáriu na 10 rokov 91,00 15,17 75,83 

5 Nájomné za schránku v kolumbáriu na 1 rok 0,38  oslobodené od DPH 0,38  

6 Služby spojené s nájmom schránky v kolumbáriu na 1 rok 9,12 1,52 7,60 

7 Nájomné za urnové miesto na dobu 25 rokov 63,25  oslobodené od DPH 63,25  

8 Služby spojené s nájmom urnového miesta na dobu 25 rokov 319,91 53,32 266,59 

9 Nájomné za urnové miesto na dobu 10 rokov 25,30 oslobodené od DPH 25,30  

10 Služby spojené s nájmom urnového miesta na dobu 10 rokov 127,96 21,33 106,63 



11 Nájomné za urnové miesto na dobu 1 roka 2,53  oslobodené od DPH 2,53  

12 Služby spojené s nájmom urnového miesta na dobu 1 roka 12,81 2,14 10,68 

13 Nájomné za hrobové miesto v Lese spomienok na 5 rokov 3,15 oslobodené od DPH 3,15 

14 
Služby spojené s nájmom hrobového miesta v Lese spomienok na 
5 rokov 

73,48 12,25 61,23 

15 Prenájom obradného miesta v Lese spomienok na 1 hodinu 10,00 1,67 8,33 

16 Uloženie popola v Lese spomienok 20,00 3,33 16,67 

17 Použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň 7,00 1,17 5,83 

18 Spopolnenie 90,00 15,00 75,00 

19 Spopolnenie dieťaťa do 10 rokov veku  30,00 5,00 25,00 

20 Spopolnenie exhumovaných ostatkov 30,00 5,00 25,00“. 
 

    

 

Čl. II 

 

     Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska krematórium  

v Košiciach, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto nariadením. 

 

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie:    6. 9. 2021 
podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 


