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Mestská časť Košice - Krásna v súlade s § 10 odst. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o
meste Košice a § 32 ods. 2 Štatútu mesta Košice a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Krásna č. 1/2020, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Krásna č. 1/2017 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska na území Mestskej časti Košice – Krásna, nasledovne:

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE KRÁSNA
§1
Rozsah platnosti
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na Miestny cintorín v Mestskej časti Košice – Krásna (ďalej
len ako „mestská časť“) a určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska.
2. Nariadenie určuje rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb pri užívaní služieb pohrebiska a pri návšteve pohrebiska.
§2
Zriadenie pohrebiska
1. Mestská časť je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území, alebo zabezpečiť
pochovanie na pohrebisku v inej obci.
§3
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je Mestská časť Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice,
IČO: 00691020. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku a vykonáva
nasledovné činnosti podľa pohrebného zákona č. 131/2010 Z. z. (zabezpečuje ju Miestny
úrad Mestskej časti Košice - Krásna):
• nájom hrobového miesta,
• nájom obradnej siene,
• pochovávanie,
• vykonanie exhumácie,
• výkopové práce, ktoré súvisia s pochovávaním a exhumáciou,
• vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
• správu a údržbu pohrebiska vrátane komunikácii a zelene,
• zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu,
• zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.
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§4
Prevádzkový poriadok pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
resp. týmto VZN.
2. Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ súhlas miestneho
zastupiteľstva.
§5
Podmienky vstupu
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorú
si vyberá obstarávateľ pohrebu, vstup na pohrebisko. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa
riadi platným prevádzkovým poriadkom pohrebiska, resp. týmto VZN.
2. Vstup prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ani kamenárskej spoločnosti nie je spoplatnený.
§6
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska v rámci výkonu činností spojených s vlastnou prevádzkou
pohrebiska je povinný najmä:
a) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska
a zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. resp.
príslušným VZN,
b) zabezpečiť pre cintorín pasport hrobových miest, viesť ich evidenciu a prehľad
voľných hrobových miest, dodržiavať plán hrobových miest,
c) zverejniť na pohrebisku na mieste prístupnom verejnosti cenník poplatkov
za prenájom hrobového miesta na cintorínoch a za osobitné služby súvisiace
s prevádzkovaním pohrebiska;
d) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie
požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 zákona č. 131/2010 Z.
z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. a uchovávať ju najmenej do
uplynutia tlecej doby,
e) prevziať ľudské pozostatky a ľudské ostatky na pochovávanie ak je:
• úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením
o úmrtí,
• vydaný písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní v prípade, že sa
jedná v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,
f) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
g) zabezpečiť starostlivosť o vonkajší vzhľad cintorína, udržiavať zeleň a čistotu,
najmä kosiť, orezávať a ošetrovať stromy a kríky vysadené prevádzkovateľom
na pohrebisku, starať sa o údržbu chodníkov a prístupových ciest,
h) starať sa a zodpovedať za prevádzku zariadení cintorína,
i) s odpadmi nakladať v súlade s osobitnými predpismi, zabezpečiť odvoz odpadu
z pohrebiska, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska,
j) viesť a uchovávať evidenciu o uložených telesných pozostatkoch a telesných
ostatkoch v súlade so zákonom o pohrebníctve, evidencia hrobových miest má
trvalý charakter, v prípade, ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ
odovzdá evidenciu do archívu mesta Košice,
k) pri výkope hrobovej jamy na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovateľ
a ním poverení zamestnanci vykonávajúci výkopové práce povinní s nájdenými

3

l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

kostrovými ostatkami narábať s pietou, všetky kostrové ostatky sú povinní
pozbierať a uložiť na dno hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú zasypú zeminou,
písomne vopred informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo
nájomné za hrobové miesto zaplatené najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa
má hrobové miesto zrušiť, o dátume ku ktorému sa má pohrebisko rušiť a túto
informáciu aj zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
prevádzkový poriadok zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
koordinovať činnosť subjektov poskytujúcich pohrebné služby,
umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu,
uzatvárať v mene prenajímateľa nájomné zmluvy na hrobové miesta,
dohliadať na dodržiavanie podmienok uvedených v súhlase na vykonanie
stavebných prác na hrobovom mieste pri osadení hrobu a v povolení vstupu na
pohrebisko dopravnými prostriedkami,
zabezpečovať plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre prevádzkovateľa pohrebiska
z osobitných predpisov a tohto VZN,
vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov,
chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky uvedené v zákone o pohrebníctve,
dodržiavať dĺžku tlecej doby,
dodržiavať zákaz pochovávania,
dohliadať na dôsledné dodržiavanie povinností uložených týmto VZN a za týmto
účelom môže:
• vyzvať nájomcu hrobového miesta, aby v primeranej lehote odstránil nedostatky
v starostlivosti o hrobové miesto,
• odstrániť znehodnotenú výzdobu najmä ak ruší vzhľad pohrebiska (rozbité sklo
a iné predmety ohrozujúce bezpečnosť osôb) alebo prekáža pri jeho údržbe,
• nariadiť demoláciu hrobového príslušenstva, ak pri jeho budovaní neboli
dodržané rozmery hrobového miesta uvedené v tomto VZN a v súhlase správcu
na práce na pohrebisku, alebo ak hrobové príslušenstvo bolo realizované bez
súhlasu správcu na práce v rozpore s týmto VZN,
• odstrániť lavičky, skrinky a iný mobiliár, ktorý bol na pohrebisku umiestnený
bez súhlasu správcu, najmä ak ruší vzhľad pohrebiska a prekáža pri jeho údržbe,
• odstrániť zeleň vysadenú bez súhlasu správcu mimo prenajatého hrobového
miesta.

§7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest
1. O tom, na ktoré miesta môžu byť pochovávané ľudské pozostatky, rozhoduje mestská časť.
2. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín, ale nie pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho je možné
pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované
do 14 dní odo dňa úmrtia.
3. Ak do 96 hodín od úmrtia pochovanie nikto nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmych dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území
došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec – Mesto Košice,
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ako príslušný orgán. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť nebola zistená, nemožno
spopolniť.
4. Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, mestská časť je povinná bezodkladne oznámiť jeho
úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR alebo diplomatickej misii, alebo konzulárnemu
úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak mestská časť nedostane do 14 dní,
odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR, alebo z príslušnej
diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, oznámenie o zabezpečení prevozu
ľudských pozostatkov, alebo súhlas na ich pochovanie na území SR, musí ľudské pozostatky
pochovať.
5. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý
ľudský plod najmenej 0,7m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m
a) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m (nevzťahuje sa
na dvojhrobku a viac-hrobku),
b) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2m,
c) pre uloženie urny sa prepožičiava miesto o rozmeroch 50x50 cm,
d) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
e) najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,
f) text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať dôstojnosti
a piete miesta.
6. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
7. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1m.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Rakva
uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
urobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
9. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu,
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, ale obstarávateľom pohrebu bola
mestská časť. Náklady za exhumáciu uhradí ten, čo o ňu požiadal.
10. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.
§8
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je
najmenej 10 rokov.
§9
Nárok na hrobové miesto
1. Nárok na hrobové miesto na miestnom cintoríne majú:
a) rodina bývajúca v MČ Košice – Krásna a rodáci majú nárok na jedno hrobné miesto na
miestnom cintoríne.
b) Za osobu trvale bývajúcu v MČ Košice – Krásna sa považuje osoba, ktorá trvale býva
v MČ Košice - Krásna.
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c) Za rodáka MČ Košice – Krásna sa považuje osoba, ktorá v čase svojej smrti nebýva trvale
v MČ, ale bývala po dobu minimálne 10 rokov od svojho narodenia v mestskej časti
Košice - Krásna. Doba bývania rodáka sa preukazuje čestnými prehláseniami troch osôb,
ktoré trvale bývajú v MČ Košice – Krásna.
d) Do hrobného miesta môže byť pochovaná aj osoba blízka, ktorá nemá trvalý pobyt v MČ
Košice – Krásna.
e) Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (dieťa, vnuk, rodič, prarodič, súrodenec,
manžel). Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe
navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú ujmu (svokor, svokra, nevesta, zať).
f) V hrobnom mieste v truhlách môžu byť uložené maximálne tri osoby. V kolumbáriu
môžu byť uložené len osoby, ktoré ku dňu svojej náhlej smrti trvale bývali 5 rokov v MČ
Košice – Krásna a rodáci, ktorí v MČ Košice – Krásna od svojho narodenia bývali trvale
po dobu minimálne 10 rokov.
g) Ak trvale bývajúca osoba uloží do hrobného miesta osobu blízku, nemá nárok na ďalšie
hrobné miesto.
h) Uvedené obmedzenia ohľadom pochovávania zosnulých sa nevzťahujú na urnovú stenu.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

§ 10
Nájom hrobového miesta
Nájom hrobového miesta ( ďalej len nájom) vzniká uzavretím nájomnej zmluvy uzatvorenej
medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Zmluva musí mať
písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného a cenu za služby spojené s nájmom.
Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo
k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
Nárok na nájom hrobového miesta majú všetci občania s trvalým pobytom v Mestskej časti
Košice – Krásna a občania bez trvalého pobytu, ktorých viaže príbuzenstvo k mestskej časti,
resp. sú rodákmi, žijúcimi v inom meste.
S ostatnými záujemcami o nájom hrobového miesta, ktorí nemajú v mestskej časti trvalý
pobyt, môže byť nájomná zmluva uzatvorená len vtedy, ak rodinný príslušník zosnulého má
v mestskej časti trvalý pobyt a len so súhlasom mestskej časti, ktorá môže udeliť výnimku.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie však byť vypovedaná skôr, ako
po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo uloženiu
urny. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tak tá z nich, ktorá sa
prihlásila ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným
listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah
k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie
prednostného práva.
Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol
nájomcom, zabezpečí prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je
obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiaden z dedičov zomretého nájomcu
alebo iná osoba nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému
miestu, zostáva toto hrobové miesto po čas tlecej doby bez nájomcu.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
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O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
9. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta.
§ 11
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, udržiavať poriadok
v okolí 0,3 m od neho, najmä zabezpečiť, aby hrobové miesto bolo odburinené,
očistené a zbavené znehodnotenej výzdoby,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) na posúdenie umiestnenia akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy existujúcej
stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu a i.), najmä jeho súladu s plánom
hrobových miest a ich rozmerov je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas
správcu, tento súhlas nenahrádza povolenie (súhlas) orgánov podľa osobitných
právnych predpisov,
g) pri vybudovaní stavby alebo inej úpravy na cintoríne je povinný nájomca sa riadiť
pokynmi prevádzkovateľa, najmä pokiaľ ide o rozmery hrobu, úpravu miesta medzi
hrobmi a pod.,
h) rozmery a umiestnenie stavby hrobového miesta podľa plánu hrobových miest alebo
inej úpravy schvaľuje správca na základe písomnej žiadosti, v prípade nedodržania
rozmerov, umiestnenia a osadenia stavby je povinný nájomca stavbu odstrániť alebo
vykonať na nej úpravy na vlastné náklady,
i) demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je
nájomca povinný vopred ohlásiť správcovi a vydokladovať miesto ich uloženia,
j) po ukončení akýchkoľvek stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný
dať okolie hrobového miesta do pôvodného stavu na vlastné náklady do 7 pracovných
dní. Ak sa tak nestane, prevádzkovateľ cintorína dá okolie do pôvodného stavu do 7
pracovných dní a práce, ktoré boli potrebné vykonať, budú fakturované nájomcovi
hrobového miesta.
2. Nájomca nesmie na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky.
3. Hodinu pred obradom je zakázané vykonávať kamenárske práce v blízkosti miesta
pohrebného aktu.
§12
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu, ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské pozostatky alebo ostatky sú
uložené v hrobovom mieste,
b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
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d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov mesta, ak je nájomcom mesto,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“), číslo
uzavretej nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť mestskej časti podľa osobitného predpisu alebo či ide
o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu.
2. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje:
a) o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) o zrušení pohrebiska.
3. Plán hrobových miest je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle prevádzkovateľa na úrade
Mestskej časti Košice – Krásna v kancelárii prvého kontaktu počas pracovných dní
a úradných hodín.
§ 13
Výpoveď nájomnej zmluvy
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota,
na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak prevádzkovateľovi nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na
mieste obvyklom na pohrebisku. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta (zameranie pohrebiska na mape) so stručným opisom čísla hrobového
miesta.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď má hrobové miesto zrušiť.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov: ak závažné okolnosti
na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu a ak sa
pohrebisko ruší, musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu, iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky, vrátane príslušenstva hrobu, na nové hrobové miesto.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu a nájomca je známy a ani
po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, výpovedná lehota uplynie
do jedného roka od doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby
najneskôr v tejto lehote odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto
lehote neodstráni, po jej uplynutí sa príslušenstvo hrobu považuje za opustené.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, nájomca ani po upozornení
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nie je známy, uverejní výpoveď
nájomnej zmluvy, na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota plynie odo dňa,
odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu
príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa
môže nájomca prihlásiť.
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§ 14
Stavby na pohrebisku
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu alebo lavičky) je potrebný
súhlas mestskej časti. Ak nájomca vybuduje stavbu bez súhlasu mestskej časti, bude táto
odstránená na jeho náklady.
2. Pri budovaní stavby sa musí stavebník riadiť týmto VZN a pokynmi mestskej časti, najmä
pokiaľ ide o tvar a rozmery.
3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný, na svoje náklady, odstrániť zvyšky
materiálu a očistiť okolie hrobu.
§ 15
Zeleň na pohrebisku
1. Stromy a kríky mimo hrobného miesta môže vysádzať prevádzkovateľ cintorína alebo ním
poverená osoba len so súhlasom mestskej časti.
2. Likvidáciu vyrastených drevín je možné realizovať taktiež len so súhlasom mestskej časti,
pričom je potrebné dohliadnuť, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu susedných
hrobov.
3. Po ukončení prác je nájomca povinný na svoje náklady odstrániť zvyšky drevín a očistiť
okolie hrobu.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.

§ 16
Prístupnosť pohrebiska verejnosti
Pohrebisko je verejnosti prístupné denne v mesiacoch od 1.5. do 15.11. denne od 7.00
do 21.00 hod. a od 16.11. do 30.4. denne od 07.00 do 17.00 hod.
V prípade budovania stavby na základe súhlasu mestskej časti na čas potrebný na túto
činnosť, umožní vjazd vozidlám na pohrebiska. Po ukončení prác bude veľká brána
uzamknutá.
Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách
a to po dohode so správcom pohrebiska:
a) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov
a inú úpravu hrobového miesta,
b) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
c) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
Na pohrebiská je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
s motocyklami a pod..
Návštevníci pohrebiska a pohrebných obradov sú povinní správať sa primerane k piete
miesta. Na pohrebisku sa zakazuje odhadzovať odpadky a robiť hluk.
§17
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebísk,
zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. a pokyny prevádzkovateľa.
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim
piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti
zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať
prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické nápoje a iné
omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.
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3. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby a právnické osoby, ktoré
ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov
pohrebiska.
4. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste
na tom vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
5. Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom
prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť
konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.
6. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a
psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke a kolieskových korčuliach.
7. Vstup s motorovým vozidlom je na pohrebisko povolený iba po komunikáciách, a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku, na vykonanie pohrebného
obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných
kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
8. Prevádzkovateľ môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami,
ak nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny. Chodci majú vždy prednosť pred
motorovými vozidlami.
9. Dohľad nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebiska vykonáva mestská
časť Košice – Krásna a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach v úzkej
súčinnosti s Mestskou políciou mesta Košice a Policajným zborom Slovenskej republiky.
§18
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Správca zabezpečuje nájomcom a návštevníkom na zber odpadu zberné nádoby, ktoré
pravidelne vyvážajú. Odvoz a uloženie prebytočnej zeminy z hrobových miest
a stavebného odpadu zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ prác.
2. Nájomcovia a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobových miest (zvyšky
kvetinovej výzdoby, lístie, trávu, svietniky a iné ozdobné predmety) do zberných nádob
na to určených, ktoré sú rozmiestnené na pohrebiskách.
3. Do zberných nádob je zakázané vhadzovať stavebný odpad, suť, zeminu, zvyšky kameňa
alebo iný odpad vznikajúci pri kamenárskych a stavebných prácach.
4. Odpad vzniknutý činnosťou stavebných alebo kamenárskych firiem si odvážajú
kamenárske firmy na vlastné náklady.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska, prevádzkovatelia pohrebnej služby, návštevníci cintorínov,
právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú stavbu a údržbu hrobových miest sú povinné
dodržiavať VZN a osobitné predpisy týkajúce sa nakladania odpadom.
§ 19
Cenník služieb
1. Cenník regulovaných cien za služby poskytované na pohrebisku mestskej časti Košice –
Krásna je určený cenovým výmerom Košického samosprávneho kraja, vydaným pre
prevádzkovateľa pohrebiska a schválené Miestnym zastupiteľstvom v Košiciach – Krásnej.
Regulované ceny Košickým samosprávnym krajom sú: výkop hrobovej jamy, prechodné
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uloženie zosnulých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty ich pochovania. Ostatné
ceny sú určené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Krásna.
2. Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku Mestskej časti Košice – Krásna tvorí
neoddeliteľnú prílohu č. 1.
§20
Priestupky
1. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) až i) zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa
priestupku na úseku pohrebníctva dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a),
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. d),
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm.
e),
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa §24 písm. d),
e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa §24 písm. e),
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti návštevníkov podľa §25 písm. a),
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa §25 písm. b),
h) nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,
i) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,
j) vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12.
2. Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 663,-€. Pri ukladaní pokuty
sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z. z. možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66,€.
4. Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až j) prejednáva a sankcie za ne ukladá mestská časť.
Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mestskej časti.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

§21
Spoločné a záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo prerokované Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Krásna, dňa
26. 08. 2020 a schválené uznesením č. xxx/2020.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 1/2017.
Cenník služieb, ktorý bol upravený Košickým samosprávnym krajom, v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a opatrením MF SR č. 01/R/2003 v znení neskorších noviel a
predpisov, tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.
Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebiska neupravuje niektoré právne vzťahy na
pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z.
Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6.638,-€, a to v zmysle §27 b) zákona č. 369/1990 Zb..
Prevádzkovateľ zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku pohrebiska na
pohrebisku Mestskej časti Košice – Krásna.
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1.

2.
3.

4.

§ 22
Účinnosť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Krásna č. 1/2020,
Prevádzkový poriadok pohrebiska Mestskej časti Košice – Krásna bol vyvesený na
pripomienkovanie občanom dňa 07. 08. 2020 .
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1 Cenník za služby poskytované na
pohrebisku Mestskej časti Košice – Krásna.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Krásna č. 1/2020, Prevádzkový
poriadok pohrebiska mestskej časti Košice – Krásna bolo schválené na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva v Košiciach- Krásnej uznesením č.151, konanom dňa 26. 08. 2020 .
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa ruší VZN č. 1/2017 sa uznieslo
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Krásna, dňa 26. 08. 2020. Toto VZN
nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Košice –
Krásna.

Ing. Peter Tomko
starosta
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Príloha č. 1
Cenník služieb vykonávaných na pohrebisku
v Mestskej časti Košice – Krásna
upravený Košickým samosprávnym krajom, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách,
jeho novele č.356/2013 Z. z. a opatrením MF SR č. 01/R/2003- v znení novely zo 4. decembra
2013 č. 01/R/2013, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov.

Cenník mestskej časti Košice - Krásna
Cena v €
Služba - úkon
Prenájom detského hrobového miesta na 10 rokov
55,00
Prenájom detského hrobového miesta na 20 rokov
100,00
Prenájom hrobového miesta (dospelý občan s trvalým pobytom v MČ) na 10 rokov
100,00
Prenájom hrobového miesta (dospelý občan s trvalým pobytom v MČ) na 20 rokov
180,00
Prenájom hrobového miesta (dospelý občan bez TP v MČ – rodák ) na 10 rokov
120,00
Prenájom hrobového miesta (dospelý občan bez TP v MČ – rodák ) na 20 rokov
210,00
Prenájom hrobového miesta ostatným záujemcom (bez TP v MČ) na 10 rokov
850,00
Prenájom hrobového miesta ostatným záujemcom (bez TP v MČ) na ďalších 10
rokov
100,00
Prenájom hrobového miesta ostatným záujemcom (bez TP v MČ) na ďalších 20
rokov
180,00
Prenájom urnového miesta na 10 rokov
70,00
Prenájom urnového miesta na 20 rokov
120,00
Prenájom - kolumbárium na 25 rokov - plánovaná výstavba
-Nájomné za miesto v „ symbolickej záhradke“ na 10 rokov
30,00
Vykopanie hrobu pre dieťa do 10 rokov
16,50
Vykopanie hlineného hrobu pre 1 úložné miesto
33,00
Vykopanie hlineného hrobu pre 2 úložné miesta
39,50
Vykopanie hrobky pre 1 úložné miesto
39,50
Vykopanie hrobky pre 2 úložné miesta
49,50
Vykopanie hrobky pre 3 úložné miesta
66,00
Prirážka za sťažené podmienky pri výkope (počasie) – 20 % z maximálnej ceny
Použitie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň
7,00
Prepožičanie obradnej siene na 1 smútočný obrad
25,00
Prepožičanie obradnej siene pre občanov bez TP v MČ Košice - Krásna
100,00
Hodinová zúčtovacia sadzba za práce na cintoríne
9,50

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
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