Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 119/2019 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. 206/2019
Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“

§1
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje prevádzkový poriadok
pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“ na Rastislavovej č. 83/A 2259 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
Vlastníkom a prevádzkovateľom pohrebiska je Rekviem s.r.o. so sídlom Rastislavova
83/A, 2259, Košice, IČO: 45 526 087, DIČ: 2023024718, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel S.r.o., číslo vložky 25626/V (ďalej len „prevádzkovateľ“).
§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku.
(1) Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby:
a) správa pohrebiska,
b) prenájom hrobových miest,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) starostlivosť o celkový vzhľad pohrebiska, údržba komunikácií a zelene pohrebiska,
e) zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom,
f) prehľadný plán hrobových miest na pohrebisku,
g) plánovanie a vytváranie nových hrobových miest.
(2) Na pohrebisku sú poskytované následné hrobové miesta:
a) urnové miesta,
b) kolumbárium.
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a) hrobové miesta,
b) parkové plochy, komunikácie,
c) oddychové zóny s lavičkami,
d) nádoby na odpad,
e) osvetlenie pohrebiska,
f) vodovodná sieť pohrebiska,
g) stojany s náradím na vykonávanie údržby hrobových miest,
h) stojany na bicykle,
i) vrátnica a skladové zariadenia.
(4) Návštevníci pohrebiska a nájomca hrobového miesta sú oprávnení užívať zariadenia
pohrebiska uvedené v ods. 3 písm. a) až h).
§4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta.
(1) Nájomca hrobového miesta je povinný
a) uzavrieť nájomnú zmluvu a platiť nájomné podľa nájomnej zmluvy,
b) dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia,
c) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy a pokynov prevádzkovateľa,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na
vedenie evidencie podľa zákona,
e) udržiavať hrobové miesto v čistote a poriadku na vlastné náklady,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) okrem povinností určených pre nájomcu, dodržiavať aj všetky povinnosti určené týmto
nariadením pre návštevníkov pohrebiska.
§5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
(1) Návštevník pohrebiska je povinný
a) dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia,
b) zachovávať pokoj a dôstojnosť tohto pietneho miesta 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) neukladať nádoby, náradie a iné predmety okolo hrobových miest, na trávnaté porasty
a verejné miesta pohrebiska,
e) rozsvecovať sviečky a kahance len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom
tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie hrobových miest alebo
zariadení pohrebiska; rozsvecovanie sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môžu byť
v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom pohrebiska obmedzené alebo zakázané.
(2) Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z priestorov pohrebiska návštevníkov, ktorí
nedodržiavajú jeho pokyny alebo toto nariadenie.
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Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti iba pešo po chodníkoch pre peších v čase denne od
07:00 do 20:00. Vstup maloletých bez sprievodu dospelej osoby je zakázaný.
(2) 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.
§7
Spôsob ukladania ľudských ostatkov
(1) Pohrebisko je určené iba pre ukladanie spopolnených ostatkov do urnových miest
a kolumbárií. Ukladanie urien na hrobové miesta je vykonávané prevádzkovateľom po
dohode s nájomcom.
(2) Plán hrobových miest pohrebiska vyhotovuje prevádzkovateľ; je prístupný
k nahliadnutiu u prevádzkovateľa.
§8
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska v súlade so zákonom. Evidencia pozostáva z
a) evidencie hrobových miest,
b) evidencie prevádzkovania pohrebiska.
§9
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.
(2) Odvoz a likvidáciu odpadu z pohrebiska zabezpečuje prevádzkovateľ v súlade
s platnými predpismi.
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Cenník služieb
Ceny za služby poskytované na pohrebisku sú určené nasledovne:

1
2
7
8
9

Poplatok za pridelenie hrobového miesta v urnovom háji
Poplatok za pridelenie hrobového miesta v kolumbáriu
Paušálny poplatok za užívanie vody na 1 rok
Paušálny poplatok za likvidáciu odpadu na 1 rok
Paušálny poplatok za užívanie náradia na údržbu hrobového miesta

§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zverejnené: 28.06.2019
Účinné: 13.07.2019

25,00 eur
12,00 eur
3,00 eur
5,00 eur
1,50 eur

