Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 332/2019 na svojom XI. zasadnutí dňa 12. –
13. 12. 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. 215/2019
Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje prevádzkový
poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“ na Rozálskej ulici č. 1 v Košiciach, v súlade s §
18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“).
(2) Cintorín sv. Rozálie (ďalej len „pohrebisko“) je zapísaný ako národná kultúrna
pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 1131/1-58
a podlieha ochrane podľa osobitného predpisu1).
(3) Prevádzkovateľom pohrebiska je obchodná spoločnosť Testimony s. r. o., so sídlom
Rozálska 11, 040 01 Košice, IČO 50 417 983, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel Sro, vložka č. 39619/V (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe nájomnej
zmluvy uzavretej s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice, so sídlom Cesta pod
Hradovou 3/3037, 040 01 Košice.
DRUHÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA
§2
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Na pohrebisku sú poskytované najmä tieto služby:
a) prenajímanie hrobových miest
b) poskytovanie služieb v kaplnke pri vykonávaní pohrebných obradov kresťanských cirkví,
c) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
d) pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
e) poskytovanie informácii z plánu hrobových miest,
f) správa pohrebiska,
1
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-2g) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku;
h) vykonávanie exhumácie.
(2) Na pohrebisku možno poskytnúť aj ďalšie služby, ktoré súvisia s prevádzkovaním
pohrebiska, na ktoré bol daný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.
§3
Druhy hrobových miest poskytovaných na pohrebisku

a)
b)
c)
d)

(1) Na pohrebiska sú poskytované nasledovné hrobové miesta:
hrob,
hrobka,
urnové miesto,
urnová schránka v kolumbáriu.

(2) Na pohrebisku sa nachádzajú aj nadrozmerné hroby (zriadené v minulosti), ktorých
plocha presahuje rozmery určené zákonom; ich špecifikácia je obsiahnutá v nájomnej zmluve.
(3) 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.
§4
Povinnosti a práva prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ pri prevádzke pohrebiska, popri povinnostiach určených zákonom
a) zabezpečuje správu pohrebiska, údržbu komunikácií na pohrebisku a starostlivosť
o celkový vzhľad pohrebiska,
b) zabezpečuje zriaďovanie nových hrobových miest,
c) vedie plán hrobových miest na pohrebisku a jeho sprístupnenie k nahliadnutiu,
d) v spolupráci s pozostalými určuje hrobové miesto vhodné na pochovanie na pohrebisku,
e) určuje poradie pohrebných obradov v kaplnke pohrebiska a dátum a čas pochovávania,
f) uzatvára zmluvy na prenájom hrobových miest a v súlade s koncepciou pohrebiska určuje
maximálnu dobu, za ktorú môže nájomca zaplatiť nájomné,
g) písomne upozorňuje nájomcov hrobových miest (ďalej len „nájomca“) na uplynutie lehoty,
na ktorú je zaplatené nájomné,
h) zabezpečuje čistotu a poriadok verejných priestranstiev na pohrebisku,
i) zabezpečuje vysádzanie a ošetrovanie verejnej zelene pohrebiska a výrub stromov a kríkov,
j) vedie predpísané evidencie súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska podľa zákona,
k) reguluje výkon podnikateľských činností na pohrebisku,
l) oznamuje mestu spáchanie priestupkov, ktoré prejednáva mesto podľa zákona,
m) zabezpečuje zásobovanie úžitkovou vodou, odvoz odpadu a ďalšie služby potrebné pri
prevádzkovaní pohrebiska pre návštevníkov pohrebiska,
n) zverejňuje informácie týkajúce sa prevádzky pohrebiska na mieste obvyklom na
pohrebisku.
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tvaru, prípadne použitému materiálu a celkovému vzhľadu novozriadeného hrobového miesta
a jeho príslušenstva tak, aby bol rešpektovaný historický 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.
§5
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi písomnou zmluvou o nájme
uzatvorenou s prevádzkovateľom. Hrobocvé 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,
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.
(3) Pri zhotovovaní hrobového miesta je nájomca povinný dodržať podmienky určené
prevádzkovateľom podľa § 4 ods. 2; to isté sa vzťahuje na úpravu a rekonštrukciu hrobového
miesta a na zriaďovanie príslušenstva hrobového miesta alebo jeho úpravu.
(4) 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.
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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. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je
oprávnený odstrániť zistené nedostatky na náklady nájomcu.
(6) 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.
(7) Okrem povinností určených v ods. 1 až 6 je nájomca povinný dodržiavať aj všetky
povinnosti určené týmto nariadením pre návštevníkov pohrebiska.
§6
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.
(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.
(6) 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.
(7) 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,
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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.
(8) Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré nedodržiavajú
podmienky určené týmto nariadením.
§7
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 a pri
spĺňaní podmienok určených prevádzkovateľom, najmä pri
a) doprave rakvy s ľudskými pozostatkami na pohrebisko na vykonanie pohrebného obradu
v kaplnke 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.
(2) Vjazd motorových vozidiel na pohrebisko je spoplatnený.
(3) Vodič motorového vozidla je povinný pri každom vstupe predložiť povolenie
prevádzkovateľa na vstup na pohrebisko, potvrdenie o zaplatení odplaty a na požiadanie
prevádzkovateľa umožniť prehliadku prevážaného materiálu. V opačnom prípade pohyb
vozidla na pohrebisku nebude umožnený.
(4) 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.
§8
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 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
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povolenie na vstup motorového vozidla na pohrebisko.
(2) Vykonávanie remeselných prác je zakázané mimo prevádzkovej doby pohrebiska,
v dňoch pracovného pokoja, a počas štátnych a cirkevných sviatkov a od 25. októbra do 8.
novembra. Na parcele, kde sa práve pochováva sa počas konania obradu musia prerušiť
všetky remeselné práce.
§9
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 1. 4. do 30. 10. kalendárneho roka v čase od 7.00. hod. do 20.00. hod.
b) od 1. 11. do 31. 3. kalendárneho roka v čase od 7.00. hod. do 17.00. hod.
§10
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.
Spĺňanie
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povinný 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, urnového miesta alebo urnových
schránok v kolumbáriu iba so súhlasom a za prítomnosti prevádzkovateľa. Urny s popolom do
urnovej schránky v kolumbáriu ukladá výlučne prevádzkovateľ. Počet urien s popolom, ktoré
možno uložiť do urnovej schránky v kolumbáriu určuje prevádzkovateľ.
(7) Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na
pohrebisku nie je dovolený.
§ 11
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
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, hrobov, ktoré sú
národnými kultúrnymi pamiatkami a hrobov, ktoré sú zapísané do zoznamu
pamätihodností mesta Košice,
c) evidencie prevádzkovania pohrebiska.
§ 12
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Na ukladanie odpadu, ktorý vzniká pri bežnej údržbe a čistení hrobových miest sú na
pohrebisku rozmiestnené kontajnery a nádoby na odpad. Návštevníci pohrebiska sú povinní
ukladať tento odpad do týchto zariadení.
(2) 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.
(3) Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov a odpadových
nádob a odvoz a likvidáciu odpadu z pohrebiska v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi2).
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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.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zverejnené: 16. 12. 2019

Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 215
Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“

Cenník služieb
Prepis podnájomnej zmluvy / hrob, hrobka v zemi, urnové miesto/ na blízku osobu
Prepis podnájomnej zmluvy / hrobka SK- nad zemou/ na blízku osobu
Prepis podnájomnej zmluvy / urnové miesto/ na cudziu osobu
Prepis podnájomnej zmluvy / hrob, hrobka v zemi, hrobka nad zemou- SK/ na cudziu
osobu

24,00 €
100,00 €
150,00 €

Služba uzavretia zmluvy na diaľku v rámci Slovenska
Služba uzavretia zmluvy na diaľku - zahraničie

50,00 €
100,00 €

Vyhľadanie a vystavenie kópie nájomnej zmluvy
Vyhľadanie a vystavenie kópie faktúry a dokladu o zaplatení
Nahlásenie zmeny identifikačných údajov podnájomcu
Povolenie na odkrytie hrobu z dôvodu fyzického preverenia
Povolenie na čistiace a drobné kamenárske práce
Povolenie na demontáž, montáž a úpravu pomníka
Povolenie na vnútornú úpravu hrobu
Povolenie na kamenárske práce- kompletná obnova hrobu, urnového miesta
Povolenie na kamenárske práce- kompletná obnova hrobky SK

300,00 €

4,80 €
4,80 €
4,80 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
35,00 €
100,00 €

Povolenie na uloženie urny do hrobu, hrobky, urnového miesta
Povolenie na vybratie urny z hrobu, hrobky, urnového miesta

55,20 €
55,20 €

Povolenie na vykonanie exhumácie
Povolenie na prevoz exhumovaných ostatkov

55,20 €
55,20 €

Mimoriadny vjazd motorovým vozidlom
Pridelenie hrobového miesta
Pridelenie urnového miesta
Paušálna odplata za užívanie vody na 1 rok
Paušálna odplata za likvidáciu odpadu na 1 rok

4,20 €
25,00 €
25,00 €
3,00 €
5,00 €

