Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 120/2019 na svojom VII. zasadnutí dňa
19. júna 2019 v súlade s § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskorších predpisov a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 207/2019
Prevádzkový poriadok „Židovského pohrebiska“
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje prevádzkový poriadok
pohrebiska „Židovské pohrebisko“ na Rastislavovej ul. č. 87 v Košiciach, v súlade s § 18 ods.
2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
§2
Prevádzkovateľ pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska je Židovská náboženská obec v Košiciach so sídlom
Zvonárska 5/ I, 040 01 Košice, IČO 31304 311, DIČ 2020763547 (ďalej len
„prevádzkovateľ“).
Služby poskytované na pohrebisku
§3
Rozsah poskytovaných služieb
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby:
a) správa pohrebiska, vrátane zabezpečovania funkčnosti inžinierskych sietí, údržba
objektov, zariadení a oplotenia pohrebiska,
b) vykonávanie rozlúčkových obradov v Dome rozlúčky,
d) zabezpečovanie pochovávania a služieb súvisiacich s pochovávaním a exhumáciou,
e) starostlivosť o čistotu, poriadok a celkový vzhľad pohrebiska, údržba komunikácií a zelene
pohrebiska,
f) zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom,
g) prehľadný plán hrobových miest na pohrebisku,
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(2) Na pohrebisku sa pochováva len do hrobu.
§4
Dom rozlúčky
(1) Rozlúčkové obrady sa vykonávajú v Dome rozlúčky.
(2) Príprava zosnulého na obrad (umývanie, obliekanie, ukladanie do truhly) sa vykonáva
podľa židovských rituálnych zvyklostí v osobitnej miestnosti Domu rozlúčky prispôsobenej
a vybavenej na tento účel.
(3) Pri pochovávaní sa používajú rakvy z materiálu podľa predpisov židovského
náboženstva.
(4) Rozlúčkové obrady sa vykonávajú v obradnej miestnosti Domu rozlúčky.
§5
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta
(1) Nájom hrobového miesta vzniká na základe dohody medzi prevádzkovateľom
a nájomcom.
(2) Nájom je v súlade s náboženskými predpismi bezodplatný a uzatvára sa na dobu
neurčitú.
(3) Nájomca je oprávnený zriadiť a vybudovať na hrobovom mieste hrob a použiť ho na
uloženie ľudských pozostatkov, v súlade s predchádzajúcou dohodou uzavretou s
prevádzkovateľom podľa ods. 1. Povrch hrobového miesta môže byť upravený obvyklým
spôsobom tak, aby nenarúšal estetický vzhľad a celkový ráz pohrebiska.
(4) Zriaďovanie hrobu sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona. Nájomca je oprávnený
vykonať úpravu už postaveného hrobového miesta len s predchádzajúcim súhlasom
prevádzkovateľa. Súhlas sa nevyžaduje v písomnej forme.
(5) Nájomca hrobového miesta je povinný
a) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na
vedenie evidencie podľa zákona,
b) udržiavať poriadok na pohrebisku,
c) bezodkladne na vlastné náklady zabezpečiť nápravu nevyhovujúceho stavu, ak je hrob
alebo jeho príslušenstvo v nevyhovujúcom stave alebo ohrozuje bezpečnosť, zdravie,
životy alebo majetok návštevníkov a užívateľov pohrebiska,
g) nezasahovať do zelene,
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pohrebisku bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa,
i) okrem povinností určených pre nájomcu, dodržiavať aj všetky povinnosti určené týmto
nariadením pre návštevníkov pohrebiska.
§6
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevníci pohrebiska sú povinní
a) dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia,
b) prispôsobiť svoje správanie na tomto pietnom mieste zvykom židovského vierovyznania,
zachovávať pokoj a zdržať sa správania, ktoré by narúšalo dôstojnosť zosnulých, mravné
cítenie pozostalých, alebo ktoré by obťažovalo ostatných návštevníkov pohrebiska,
c) nepoškodzovať hrobové miesta, zariadenia pohrebiska a zeleň,
d) nevstupovať na pohrebisko so zvieraťom.
(2) Vstup na pohrebisko s motorovým vozidlom je povolený len po vyhradenej
komunikácii s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
(3) Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z priestorov pohrebiska návštevníkov, ktorí
nedodržiavajú jeho pokyny alebo toto nariadenie.
§7
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
(1) Na pohrebisku je možné sa zdržiavať len počas určenej otváracej doby. Pohrebisko je
prístupné verejnosti po celý rok
a) v mesiacoch január, február, október, november december v
pondelok – piatok
od 8.00 hod. do 17.00 hod.
nedeľu
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
b) v mesiacoch marec až september v
pondelok – piatok
od 8.00 hod. do 18.00 hod.
nedeľu
od 8.00 hod. do 17.00 hod.
(2) V sobotu a počas židovských sviatkov je pohrebisko zatvorené.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený čas podľa ods. 1, v závislosti od aktuálnej
situácie s ohľadom na ochranu zdravia osôb a majetku, vplyv nepriaznivého počasia, alebo
iných okolností hodných osobitného zreteľa, primerane upraviť.
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Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
(1) Ľudské pozostatky sa pochovávajú a ukladajú do hrobových miest spravidla po jednom
do každého hrobu.
(2) Do existujúcich hrobiek je možné uložiť ľudské pozostatky len v prípade, že v nich je
voľné miesto na uloženie.
(3) Plán hrobových miest pohrebiska vyhotovuje prevádzkovateľ; je prístupný
k nahliadnutiu u prevádzkovateľa.
§9
Dĺžka tlecej doby
Tlecia doba na židovskom pohrebisku je spravidla neobmedzená, najmenej však 10 rokov.
§ 10
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
(1) Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska v súlade so zákonom ako
a) evidencia hrobových miest,
b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.
(2) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. V prípade, že dôjde k zrušeniu
pohrebiska, prevádzkovateľ je povinný evidenciu (hrobové knihy) odovzdať do archívu
mesta.
§ 11
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Užívatelia pohrebiska sú povinní odkladať odpad, ktorý vznikne pri upratovaní
a čistení hrobových miest, do zberných nádob umiestnených na pohrebisku – dve KUKA
nádoby.
(2) Odvoz a likvidáciu odpadu z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade
s platnými predpismi.
§ 12
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom.
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Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zverejnené: 28.06.2019
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