
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. ........ na svojom ......... zasadnutí dňa 

....................... v súlade s § 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. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Verejný cintorín v Košiciach prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

č. 207/2019, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach č. 792/2021 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach                  

č. 840/2021, sa mení takto: 

 

     Príloha Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach Cenník služieb na 

verejnom cintoríne znie: 

 

 

„Príloha 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 213/2019 

Prevádzkový poriadok pohrebiska  

Verejný cintorín v Košiciach 

 

 

Číslo Úkon 
Cena s DPH 

v € 
DPH 20% v  € 

Cena bez 
DPH v € 

1 Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov 72,60  oslobodené od DPH 72,60  

2 Služby spojené s nájmom za hrobové miesto na dobu 10 rokov 156,40 26,07 130,33 

3 Nájomné za hrobové miesto na dobu 1 roka 7,26  oslobodené od DPH 7,26  

4 Služby spojené s nájmom za hrobové miesto na dobu 1 roka 15,74 2,62 13,12 

5 Nájomné za hrobové miesto pre dieťa na dobu 10 rokov 22,20  oslobodené od DPH 22,20  

6 Služby spojené s nájmom za hrobové miesto pre dieťa  na dobu 10 rokov 53,80 8,97 44,83 

7 Nájomné za hrobové miesto pre dieťa na dobu 1 roka 2,22  oslobodené od DPH 2,22 

   8 Služby spojené s nájmom za hrobové miesto pre dieťa  na dobu 1 roka 5,78 0,96 4,82 

9 Nájomné za schránku kolumbária na dobu 10 rokov 4,00 oslobodené od DPH 4,00  

10 Služby spojené s nájmom za schránku kolumbária na dobu 10 rokov 119,50 19,92 99,58 

11 Nájomné za schránku kolumbária na dobu 1 roka 0,40  oslobodené od DPH 0,40  

12 Služby spojené s nájmom za schránku kolumbária na dobu 1 rokov 12,10 2,02 10,08 

13 Nájomné za urnové miesto na dobu 10 rokov 26,40  oslobodené od DPH 26,40  

14 Služby spojené s nájmom za urnové miesto na dobu 10 rokov 173,10 28,85 144,25 

15 Nájomné za urnové miesto na dobu 1 roka 2,64  oslobodené od DPH 2,64  

16 Služby spojené s nájmom za urnové miesto na dobu 1 rokov 17,36 2,89 14,47 

17 Výkop pre betónovú hrobku 95 15,83 79,17 

18 Výkop pre betónovú hrobku na mieste kde už bolo pochované 118,50 19,75 98,75 



19 Výkop pre prehĺbenú betónovú hrobku 165 27,50 137,50 

20 Výkop pre prehĺbenú betónovú hrobku na mieste kde už bolo pochované 206,50 34,42 172,08 

21 Výkop pre hrob 120,00 20,00 100,00 

22 Výkop pre hrob na mieste kde už bolo pochované 150,00 25,00 125,00 

23 Výkop pre betónovú hrobku pre dieťa 40,00 6,67 33,33 

24 Výkop pre betónovú hrobku pre dieťa na mieste kde už bolo pochované 50,00 8,33 41,67 

25 Výkop pre hrob pre dieťa 50,00 8,33 41,67 

26 Výkop pre hrob pre dieťa na mieste kde už bolo pochované 62,50 10,42 52,08 

27 Použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň 15,00* 2,50 12,50 

28 Prepožičanie miestnosti pre obliekanie 1 zosnulého 5,50 0,92 4,58 

*predpokladaná cena 

Čl. II 

Účinnosť 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice  

 

 
 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie:    30. 11. 2022 
podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

 

 


