
PRIMÁTOR  MESTA  KOŠICE 
 

vyhlasuje 

 

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska Krematórium  v Košiciach prijatého uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č.  208/2019, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 793/2021. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 

 

 č. 214/2019 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA  

KREMATÓRIUM  V KOŠICIACH 

 

 

PRVÁ ČASŤ  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

 Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje prevádzkový 

poriadok  pohrebiska Krematórium v Košiciach, na Zelenom dvore č. 1, Košice (ďalej len 

„pohrebisko“), vo vlastníctve mesta Košice, v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve (ďalej len „zákon“).  

 

(2) Nariadenie určuje rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti fyzických osôb a 

právnických osôb pri  zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami. 

 

 

§ 2 

Prevádzkovateľ pohrebiska 

  

     Prevádzkovateľom pohrebiska je Správa mestskej zelene v Košiciach so sídlom: 

Rastislavova č. 79, Košice, IČO: 17078202, DIČ: 202 11 57 556, IČDPH: SK202 11 57 556 

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

     

§ 3 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku  

 

     (1) Na pohrebisku sú poskytované tieto služby:  

a) uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a potrateného ľudského plodu alebo 

predčasne odňatého ľudského plodu (ďalej len „ľudské pozostatky) v chladiacom  

zariadení do spopolnenia, 

b) spopolňovanie ľudských pozostatkov a exhumovaných ľudských ostatkov, 

- 2 - 



 

 

c) vykopanie a zasypanie urnového miesta a hrobového miesta v prírodnom cintoríne Les 

spomienok (ďalej len Les spomienok), 

d) vykonávanie smútočných obradov v obradnej miestnosti krematória a v Lese spomienok, 

e) prenájom urnových miest, urnových schránok v kolumbáriu a hrobových miest v Lese 

spomienok (ďalej len „hrobové miesto“), 

f) prevádzka urnového  hája, rozptylovej lúky a Lesa spomienok.  

 

     (2) Na pohrebisku nie je dovolené umiestňovanie akéhokoľvek príslušenstva alebo 

vybavenia hrobu, okrem prevádzkovateľom vopred odsúhlasených náhrobných pomníkov, 

lampáša, váz alebo kvetináča.  

 

     (3)  Na pohrebisku možno poskytnúť aj ďalšie služby, ktoré nie sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo týmto nariadením, nenarušujú dôstojnosť obradu a na 

ktoré bol daný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa.  

 

     (4) Stráženie pohrebiska nie je súčasťou služieb poskytovaných na pohrebisku.  

 

 

§ 4 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

 

     (1) Okrem povinností určených zákonom prevádzkovateľ zabezpečuje 

a) správu a údržbu pohrebiska, 

b) služby pohrebiska podľa § 3, 

c) určovanie poradia spopolňovania, vedenie evidencie o spopolnení a evidenciu urien,  

d) organizovanie pohrebných obradov v spolupráci s pozostalými a pohrebnými službami 

a určovanie termínov pohrebných obradov,  

e) prenájom hrobových miest a ich nerušené užívanie nájomcami, 

f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, vedenie účtovnej evidencie za 

poskytované služby podľa cenníka služieb, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu tohto 

nariadenia, 

g) zriaďovanie urnových miest, kolumbárií,  rozptylových lúčok a hrobových miest v Lese 

spomienok, 

h) zásobovanie úžitkovou vodou, odvoz odpadu a ďalšie služby potrebné pri prevádzkovaní 

pohrebiska,  

i) starostlivosť o celkový vzhľad pohrebiska, o zeleň na pohrebisku, o zariadenia pohrebiska a 

vykonáva údržbu a čistenie komunikácií pohrebiska, 

j) poskytovanie informácií o hrobových miestach, 

k) zverejňovanie informácií na mieste obvyklom na pohrebisku.  

 

     (2) Prevádzkovateľ určuje v spolupráci s pozostalými hrobové miesta na pohrebisku, kde 

môžu byť uložené urny s popolom. Dáva písomný súhlas ku rozmerom hrobových miest a k 

celkovému vzhľadu náhrobných pomníkov pred ich vyhotovením alebo k rekonštrukcii 

jestvujúcich.  

 

     (3) Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie hrobových miest alebo za odcudzenie ich 

príslušenstva a výzdoby.  
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     (4) Prevádzkovateľ nie je oprávnený zasahovať do hrobového miesta okrem prípadov, keď 

je to potrebné na prevádzku pohrebiska alebo v záujme bezodkladného odvrátenia škody. 

Nájomcu hrobového miesta (ďalej len „nájomca“)  o tom informuje písomne, spravidla 

najneskôr tri dni vopred; ak to nie je možné (bezodkladné odvrátenie škody) informuje o tom 

nájomcu dodatočne.  

 

 

DRUHÁ ČASŤ  

NAKLADANIE S ĽUDSKÝMI POZOSTATKAMI A ĽUDSKÝMI OSTATKAMI  

NA SPOPOLNENIE A ICH EVIDENCIA 

 

 

§ 5 

Prijímaní ľudských pozostatkov na spopolnenie  

a druhy rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať 

 

     (1) Prijímanie  ľudských pozostatkov na spopolnenie je  zabezpečené nepretržitou službou 

v rakvách určených na kremačné účely.  

 

     (2) Ľudské pozostatky na spopolnenie sú odovzdávané prevádzkovateľovi pohrebnou 

službou so všetkou dokumentáciou určenou zákonom. Ľudské pozostatky musia byť 

odovzdané výlučne v konečnej rakve určenej na obrad alebo na spopolnenie. 

 

     (3) Prevádzkovateľ má právo odmietnuť prevzatie ľudských pozostatkov na spopolnenie, 

ak nie sú doložené potrebnými dokladmi, nie sú splnené podmienky určené  zákonom alebo 

týmto nariadením.  

 

     (4) Rakva určená na spopolnenie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto podmienky: 

a) jej maximálne rozmery nemôžu  presiahnuť dĺžku 220cm, šírku 80 cm, výšku 75cm,  

b) musí byť zhotovená z vyhovujúceho materiálu vhodného na spopolnenie, bez sklenených 

a plastových výplní, 

c) nesmie prepúšťať kvapaliny, 

d) nesmie obsahovať predmety, ktoré by mohli poškodiť spaľovacie zariadenie.  

 

     (5) Ak má byť vykonaný obrad  alebo spopolnenie ľudských pozostatkov, ktoré sú 

pozostatkami dieťaťa, potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým plodom, 

použije sa rakva primeranej veľkosti. 

 

     (6) Váha ľudský pozostatkov určených na spopolnenie  nesmie presiahnuť hmotnosť 140 

kg. 

 

 

§ 6  

Spôsob uloženia ľudských pozostatkov do spopolnenia 

 

(1) Ľudské pozostatky sú po prevzatí zaevidované, značené  nezameniteľným 

identifikátorom a uložené do chladiaceho zariadenia krematória. Ďalšie nakladanie s 

ľudskými pozostatkami do spopolnenia sa riadi zákonom.  
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(2) Pri určení poradia spopolňovania sa prihliada na prevádzkové možnosti zariadenia, 

stav ľudských pozostatkov a etické dôvody.  Poradie určuje prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

 

§ 7 

 Podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov  

 

     (1) Rakva s ľudskými pozostatkami je pred vložením do žiaroviska kremačnej pece 

vybavená značkou nezničiteľnou ohňom. Priebeh spopolňovania je monitorovaný kamerovým 

systémom podľa zákona. 

 

     (2) Po spopolnení je popol upravovaný v zariadení na úpravu popola a spolu so značkou 

vložený do pevne uzavretej urny, označenej požadovanými údajmi. 

 

 

§ 8 

Postup pri uskladňovaní a vydávaní urien s popolom 

 

     (1) Po spopolnení prevádzkovateľ vyhotoví záznam o spopolnení a vyzve obstarávateľa 

pohrebu na jej prevzatie. Urna s popolom je  uskladnená v sklade urien. 

 

     (2) Urnu s popolom a záznamom o spopolnení môže prevziať obstarávateľ pohrebu alebo 

ním písomne splnomocnená osoba, pokiaľ obstarávateľ pohrebu neurčil, že mu má byť urna 

s popolom doručená poštou. 

 

     (3) Urnu s popolom ukladajú nájomcovia do hrobového miesta podľa dohody 

s prevádzkovateľom.  

 

     (4) Uložiť ďalšiu urnu s popolom do existujúceho hrobového miesta  možno len 

s písomným súhlasom nájomcu a za podmienok určených prevádzkovateľom. 

 

     (5) Rozsyp popola sa uskutočňuje na základe dohody s obstarávateľom pohrebu v 

 termínoch určených prevádzkovateľom. 

 

 

§ 9 

Postup nakladania s neprevzatou urnou s popolom  

 

Urny s popolom sú uskladňované v sklade urien po dobu jedného roka. Nevyzdvihnuté 

urny sú po uplynutí tejto doby uložené do spoločného hrobu na Verejnom cintoríne, na 

Rastislavovej č. 83, Košice. O uložení urien do spoločného hrobu sa vyhotoví záznam  o 

počte urien, o presnom mieste uloženia a s údajmi spopolnených osôb podľa zákona. 

 

 

§ 10 

 Evidencia  spopolnených ľudských pozostatkov  

 

     (1) Prevádzkovateľ vedie evidenciu 
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a) o spopolnených ľudských pozostatkoch, 

b) o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. 

 

     (2) Prevzatie ľudských pozostatkov je zaevidované v knihe príjmu pod evidenčným 

číslom. Evidenčné čísla sú prideľované podľa poradia doručenia pri prevzatí konečnej rakvy 

s ľudskými pozostatkami a zaevidované v knihe prevzatých ľudských pozostatkov, ktorá 

obsahuje údaje určené zákonom.  

 

     (3)  Rakva s ľudskými pozostatkami sa musí  pred vložením do žiaroviska  kremačnej  

pece  vybaviť  značkou  nezničiteľnou  ohňom  (identifikátorom), ktorá obsahuje číslo 

záznamu o spopolnení s údajmi podľa zákona. Obrazová dokumentácia procesu 

spopolňovania sa uchováva najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia.  

 

     (4) Potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod je vedený v evidencii pod 

menom a priezviskom matky. 

 

 

§ 11 

Údržba a dezinfekcia prevádzkových priestorov a zariadení  pohrebiska  

a pracovných nástrojov 

 

     (1) Sanitačným  dňom  na  pohrebisku  je  spravidla  pondelok.  V tento  deň  sa   vykonáva  

pravidelná údržba pohrebiska, dezinfekcia pracovných a prevádzkových priestorov, 

chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok používaných pri nakladaní 

s ľudskými pozostatkami od ich prijatia po ukončenie celého procesu spopolnenia a uloženia 

popola do urien, resp. po odovzdanie na pochovanie, ak sa nevykonáva spopolňovanie.   

 

     (2)  Počas sanitačného dňa sa pohrebné obrady konajú obmedzene. 

 

 

   

TRETIA ČASŤ  

PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

 

PRVÁ HLAVA 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA 

 

 

§ 12 

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta  
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi písomnou zmluvou o nájme 

uzatvorenou s prevádzkovateľom. 

 

      (2) Nájomca je povinný  

a) uzavrieť nájomnú zmluvu na hrobové miesto, uhradiť všetky poplatky za pohreb 

a pravidelne uhrádzať nájomné za hrobové miesto,  

b) oznamovať správcovi pohrebiska všetky údaje potrebné na vedenie evidencie hrobových 

miest a ich zmeny, 
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c) zabezpečovať údržbu hrobového miesta na vlastné náklady, 

d) pri údržbe hrobového miesta nezasahovať do okolitých  hrobových miest a ich okolia, 

e) nepoškodzovať verejné zariadenia a dbať na neznečisťovanie verejných priestranstiev, 

f) ukladať odpad vznikajúci pri bežnej údržbe hrobového miesta do kontajnerov alebo 

odpadkových  košov, ktoré sú na to určené. 

 

     (3) Nájomca je oprávnený zhotoviť hrobové miesto po uzavretí nájomnej zmluvy. Hrobové 

miesto musí byť umiestnené na mieste určenom prevádzkovateľom. Musí zodpovedať 

určeným rozmerom,  celkovému vzhľadu a  podmienkam určeným prevádzkovateľom.  

 

     (4) Úpravu alebo rekonštrukciu jestvujúceho hrobového miesta (náhrobného pomníka 

alebo schránky v kolumbáriu) môže nájomca vykonať len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase prevádzkovateľa v súlade s ním určenými podmienkami, o ktorý je povinný požiadať 

najmenej päť dní pred plánovaným začatím prác. 

 

     (5) Ak je hrobové miesto v nevyhovujúcom stave alebo ohrozuje vedľajšie hrobové miesta  

alebo bezpečnosť osôb zdržiavajúcich sa na pohrebisku, je nájomca povinný bezodkladne 

zabezpečiť nápravu na vlastné náklady. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, 

prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť zistené nedostatky na náklady  nájomcu. 

 

     (6) Po ukončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný zabezpečiť 

odstránenie použitého materiálu, očistenie okolia hrobového miesta a odvoz stavebného 

odpadu na vlastné náklady mimo pohrebiska. Je zakázané ukladať stavebný odpad na 

verejných priestoroch pohrebiska a v jeho okolí a do kontajnerov alebo odpadkových  košov, 

ktoré sú určené na odpad z bežnej údržby hrobových miest. 

 

     (7) Okrem povinností určených v ods. 1 až 6 je nájomca povinný dodržiavať aj všetky 

povinnosti určené týmto nariadením pre návštevníkov pohrebiska.  

 

 

§ 13 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska  

 

      (1) Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať pokoj a dôstojnosť tohto pietneho 

miesta a zdržať sa  správania, ktoré by narúšalo dôstojnosť zosnulých, mravného cítenia 

pozostalých, priebeh konaných obradov, alebo ktoré by obťažovalo ostatných návštevníkov 

pohrebiska.  

 

     (2)  Na pohrebisku je zakázané  

a) poškodzovať alebo znečisťovať urnové pomníky, urnové schránky v kolumbáriu, tabuľky 

v Lese spomienok, verejnú zeleň, verejné priestranstvá a zariadenia  pohrebiska,  

b) ukladať odpad mimo určených kontajnerov a odpadkových  košov, ktoré sú určené na 

odpad, 

c)  zakladať oheň a páliť trávu alebo odpad, 

d) zapaľovať kahance a sviečky mimo náhrobných pomníkov, schránok v kolumbáriu a mimo 

miest, ktoré sú na to určené, 

e) vstupovať maloletým osobám bez sprievodu dospelej osoby, 

f)  vstupovať so zvieraťom s výnimkou vodiacich psov, 
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g) používať nemotorové prepravné prostriedky (napr. bicykel, kolobežka, kolieskové korčule 

a pod.) okrem vozíkov používaných ZŤP, 

h) vykonávať propagáciu a reklamu výrobkov alebo služieb, 

i) vynášať z pohrebiska náhrobky alebo ich časti, výzdobu hrobov, kvety a pod., 

j) vstupovať s motorovým vozidlom, okrem prípadov podľa § 14, 

k) zdržiavať sa na  pohrebisku po určenej prevádzkovej dobe. 

  

     (3) Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré nedodržiavajú 

povinnosti návštevníkov. 

 

 

§ 14 

Podmienky vjazdu motorových vozidiel  

 

     (1) Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených 

komunikáciách a s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa najmä pri 

a) doprave materiálu a pri vykonávajú činnosti pri zriaďovaní a úprave hrobových  miest, 

náhrobných pomníkov alebo  schránok v kolumbáriu (ďalej len „remeselné práce“) 

a odvoze odpadu po týchto prácach, 

b) doprave nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb s preukazom ZŤP, 

c)  odvoze odpadu z pohrebiska, 

d) údržbe zelene, verejných zariadení a komunikácií pohrebiska a zabezpečovaní ich 

prevádzky. 

 

     (2)  Vjazd motorových vozidiel na pohrebisko je spoplatnený, okrem motorových vozidiel 

s osobami s preukazom ZŤP.   

 

     (3)  Vodič motorového vozidla je povinný predložiť povolenie prevádzkovateľa na vstup 

na pohrebisko, potvrdenie o zaplatení poplatku a na požiadanie prevádzkovateľa umožniť 

prehliadku prevážaného materiálu. V opačnom prípade pohyb vozidla na pohrebisku nebude 

umožnený. Pri zistení neoprávneného pohybu motorového vozidla na pohrebisku môže 

prevádzkovateľ vozidlo z pohrebiska vykázať. 

 

     (4)  Predloženie povolenia a zaplatenia  za vstup motorového vozidla na pohrebisko  nie je 

potrebné, ak je motorovým vozidlom prevážaná osoba s preukazom ZŤP (ods. 1 písm. b); to 

sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré vstupujú na pohrebisko pri vykonávaní  remeselných prác 

podľa § 15. 

 

  

§ 15 

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 prevádzkovateľovi 

písomné plnomocenstvo alebo platnú zmluvu s obstarávateľom pohrebu alebo 

nájomcom hrobového miesta, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie týchto prác 

a uzavretú dohodu o podmienkach vykonávania remeselných prác podľa  § 12 ods. 3 

a 4. Prevádzkovateľ následne vystaví povolenie na vstup motorového vozidla na 

pohrebisko.  
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     (2) Vykonávanie remeselných prác je zakázané  mimo prevádzkovej doby pohrebiska, 

v dňoch pracovného pokoja, 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.  

 

 

§ 16 

 Prevádzkový čas pohrebiska  

 

        (1) Pohrebisko je prístupné verejnosti  

a) v období od 1. mája do  8.  novembra  denne od 7,00 do 20,00 hod., 

b)  v období od 9. novembra do 30. apríla denne od 07,00 do 17,00 hod. 

 

(2) V zimnom období od 15. októbra do 31.  marca platí zákaz vstupu všetkých 

súkromných   motorových vozidiel do areálu pohrebiska okrem motorových vozidiel pri 

výkone remeselných prác a pohrebných služieb. V  tomto období sa vykonáva len obmedzená 

údržba komunikácií pohrebiska.  

 

     (3) V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený zmeniť prevádzkovú dobu 

pohrebiska alebo vstup na pohrebisko obmedziť alebo  vylúčiť  (napr. vykonávanie  terénnych 

úprav, živelná pohroma, snehová kalamita a pod.).  Takéto zmeny je  prevádzkovateľ  

povinný  

oznámiť týždeň vopred na mieste na pohrebisku obvyklom a ak to nie je možné, najneskôr 

v deň kedy k zmene dôjde. 

 

     (4) V období od 10. novembra do 1. mája je zastavený prívod úžitkovej vody. 

Prevádzkovateľ je oprávnený tento termín upraviť podľa aktuálnych poveternostných 

podmienok.  

 

 

§ 17 

Čas konania pohrebných obradov 

 

      (1) Pohrebné obrady sa na pohrebisku konajú spravidla v pracovných dňoch v hodinových 

intervaloch od 9.00 hod. do 14.00 hod. Termíny jednotlivých obradov určuje prevádzkovateľ 

v poradí v akom boli zadané objednávky. 

 

     (2) Pohrebné obrady je možné vykonať aj v dňoch pracovného pokoja a v pracovných 

dňoch aj mimo pracovného času za príplatok po dohode s prevádzkovateľom. Na vykonanie 

pohrebného obradu v dňoch pracovného pokoja a v pracovných dňoch aj mimo pracovného 

času nie je právny nárok. 

 

     (3) Výkop hrobového miesta  musí byť  objednaný u prevádzkovateľa minimálne tri  

pracovné dni pred pohrebom. 

 

     (4) Osoby, ktoré zabezpečujú pohreb sú povinné dodržiavať určenú  prevádzkovú dobu 

pohrebiska aj  podmienky dohodnuté s prevádzkovateľom. 
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     (5) Kvetinové dary, ktoré sú  na pohrebné obrady doručované  pohrebnými službami musia 

byť označené názvom pohrebnej služby, menom zosnulého a hodinou obradu a umiestnené      

v obradnej sieni najneskôr 30 minút pred začatím obradu.  

 

     (6) Vence a kvetinové dary  z obradu môžu byť na žiadosť obstarávateľa  po skončení 

obradu vydané pozostalým. V opačnom prípade sú po obrade znehodnotené. 

 

 

§ 18 

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.   

 

     (2) Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov a odpadových 

nádob a odvoz a likvidáciu odpadu z pohrebiska v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

 

§ 19 

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

 

      (1) Ľudské pozostatky na spopolnenie odovzdáva prevádzkovateľovi pohrebná služba so 

všetkou dokumentáciou určenou zákonom v konečnej rakve určenej na obrad alebo na 

spopolnenie. Musia byť označené nezameniteľným identifikátorom.  

 

     (2) Na prijatie  ľudských pozostatkov na spopolnenie je na pohrebisku zabezpečená 

nepretržitá služba.   

 

     (3)  Osoba, ktorá je obstarávateľom pohrebu a prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pri 

zabezpečovaní pohrebu a spopolnenia ľudských pozostatkov preukazujú príslušným 

dokladom a pohrebná služba aj písomným plnomocenstvom udeleným obstarávateľom 

pohrebu.  

 

     (4) Osoby, ktoré zabezpečujú pohreb (ods. 3) sú povinné dodržiavať určenú  prevádzkovú 

dobu pohrebiska a pri konaní pohrebných obradov aj podmienky dohodnuté 

s prevádzkovateľom.     

 

 

 

DRUHÁ HLAVA 

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE LES SPOMIENOK 

 

 

§ 19a 

Prírodný cintorín Les spomienok  

 

    (1) Prírodný cintorín Les spomienok sa nachádza v severozápadnej časti pohrebiska 

Krematória v Košiciach. Tvorí ho 119 hrobových miest v lesnom poraste. Je určený výlučne  
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na pochovávanie podľa zásad  prírodného  pohrebníctva, založených  na spojení ľudí 

s prírodou a smrti ako prirodzenej súčasti života.  

 

     (2) Ak ustanovenia tejto hlavy neobsahujú osobitnú úpravu,  pohrebisko Les spomienok sa 

spravuje ostatnými ustanoveniami tohto nariadenia. 

 

      

§ 19b 

Prenájom hrobového miesta 

 

     (1) Nájomca si vyberá hrobové miesto z ponuky prevádzkovateľa na základe mapového 

podkladu.  Uloženie schránky či popola je možné len na základe zmluvy o prenájme 

hrobového miesta, v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom.  

 

      (2) Doba prenájmu hrobového miesta v Lese spomienok je päť rokov. Po piatich rokoch 

prevádzkovateľ odstráni tabuľku, ktorá označuje hrobové miesto. Uprázdnené hrobové miesto 

môže byť prenajaté na uloženie pozostatkov ďalšej osoby.  

 

 

§ 19c 

Pravidlá pochovávania 

 

     (1) Hrobové miesta sa nachádzajú na kružnici okolo stromov vo vzdialenosti 1,5 metra od 

kmeňa stromu. Pri hĺbení hrobovej jamky sa poloha jamky prispôsobí tak, aby nedochádzalo 

k poškodeniu koreňov, ale aby bola zachovaná primeraná vzdialenosť od susediacich 

hrobových miest a komunikácií.  

 

     (2) Hrobová jamka pre uloženie spopolnených pozostatkov má kruhový tvar s obvyklým 

priemerom 30 cm a hĺbkou 30 cm. V odôvodnených prípadoch môže byť tento rozmer 

primerane upravený, a to zväčšením najviac o 10 centimetrov alebo zmenšením najviac o 10 

centimetrov.   

 

     (3) Spopolnené pozostatky sa do zeme ukladajú priamym vsypaním alebo uložením 

schránky s popolom do hrobovej jamky. Uložené pozostatky sa zakryjú zeminou v hrúbke 20 

centimetrov s miernym navýšením nad úroveň priľahlého terénu. .Do jedného hrobového 

miesta možno uložiť najviac dva spopolnené pozostatky.  

 

     (4) Schránky na popol sú vyrobené z ľahko rozložiteľných prírodných materiálov 

(napríklad recyklovaný papier, surové drevo, nepálená hlina, prírodné tkaniny a pod.) bez 

znečisťujúcich prímesí (napr. syntetické lepidlá, farby, plasty a pod.) Poskytuje ich 

prevádzkovateľ na náklady obstarávateľa pohrebu; to neplatí v prípade, ak si pozostalí donesú 

schránky na popol, ktoré plne zodpovedajú podmienkam určeným v prvej vete a v odseku 5 

a 6.  

 

     (5) Štandardný objem schránky je 3,5 litra. Ak majú byť pochované ľudské pozostatky, 

ktoré sú pozostatkami dieťaťa, potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým 

plodom, použije sa schránka primeranej veľkosti, ktorej sa prispôsobí aj veľkosť hrobovej 

jamky.  

 

 

    - 11 - 



     (6) Schránka na popol, donesená obstarávateľom, môže byť použitá  na uloženie popola 

len ak spĺňa  podmienky určené týmto nariadením (ods. 4 a 5). Vhodnosť schránky posudzuje 

prevádzkovateľ pohrebiska. 

 

     (7) Počas pohrebného obradu možno do jamky vložiť drobné spomienkové predmety 

(napr. odkaz, detskú kresbu a pod.) len ak sú z rozložiteľných materiálov.  

 

     (8) V Lese spomienok sa pochováva od marca do novembra s prihliadnutím na 

poveternostné podmienky. V čase vegetačného pokoja, v mesiacoch december až február, sa 

v Lese spomienok nepochováva.  

 

 

§ 19d 

 Obrady v lese spomienok  

 

     (1) Posledná rozlúčka v Lese spomienok sa koná na vyhradenom obradnom mieste pod 

korunami stromov. Priebeh a trvanie poslednej rozlúčky dohodne obstarávateľ s 

prevádzkovateľom  tak, aby boli v čo najväčšej miere rešpektované priania pozostalých.  

 

     (2) Na prianie  pozostalých,  po dohode s prevádzkovateľom, môže byť počas obradu 

použitá  audio-vizuálna technika s primeraným druhom hudby, zodpovedajúcim pietnemu 

miestu.  Pokoj pohrebiska a návštevníkov však nesmie byť narušený hlukom nad primerané 

pomery.  

 

     (3) Na poslednú rozlúčku môžu byť donesené len živé kvetiny bez obalov, stúh a iných 

dekorácií. Zvädnuté kvety sú z pohrebiska odstraňované, najneskôr však do 14 dní od obradu. 

 

     (4) Po dohode s prevádzkovateľom sa môže konať obrad poslednej rozlúčky aj bez 

pochovania spopolnených pozostatkov.  

 

 

§ 19e 

Označovanie a údržba hrobových miest 

 

     (1) V Lese spomienok sa hrobové miesta označujú tabuľkou.  Označenie hrobového miesta 

tabuľkou je pre nájomcov dobrovoľné. Tabuľka obsahuje meno, dátum narodenia a dátum 

úmrtia pochovaného. V záujme zachovania jednotného vzhľadu, tabuľky obstaráva 

prevádzkovateľ na náklady obstarávateľa pohrebu.  

      

     (2) Prevádzkovateľ je povinný tabuľku umiestniť nad pohrebné miesto - na strom nad 

hrobovou jamkou, do štyroch mesiacov od pochovania.  Manipulovať s tabuľkami je 

oprávnený len prevádzkovateľ pohrebiska.  

 

     (3) Hrobové miesta nemôžu byť označované, ohraničované ani dekorované a nemožno na 

nich ani v ich okolí umiestňovať ani sviečky či iné predmety. V Lese spomienok je dovolené 

používať len plávajúce sviečky z prírodného vosku bez obalov a len na hladine vody v 

kamennej nádrži - plastike s vodou, ktorá je umiestnená na obradnom mieste a zreteľne 

vyznačená.  
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     (4) Nájomcovia hrobových miest a návštevníci nie sú oprávnení odstraňovať, upravovať, 

alebo vysádzať rastliny či dreviny na hrobových miestach ani na priestranstvách Lesa 

spomienok. 

 

     (5) Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť čokoľvek, čo bolo na pohrebisku  umiestnené v 

rozpore s týmto nariadením.  

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 20 

Prechodné ustanovenie 

 

     Ak bola zmluva o užívaní schránky v kolumbáriu alebo urnového miesta na pohrebisku 

uzatvorená pred 17. novembrom 2019 s predchádzajúcim prevádzkovateľom pohrebiska 

(ďalej len „pôvodná zmluva“), pričom  k 17. novembru 2019 ešte neuplynula celá doba 

užívania, za ktorú bola zaplatená úhrada predchádzajúcemu  prevádzkovateľovi (ďalej len 

„pôvodne zaplatená doba“), užívateľ schránky kolumbária alebo urnového miesta má nárok 

na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom (§ 2) s účinnosťou od 17. 

novembra 2019, pričom za obdobie od 17. novembra 2019 do posledného dňa pôvodne 

zaplatenej doby sa nájomné určí vo výške pomernej časti úhrady platnej v čase uzatvorenia 

pôvodnej zmluvy. 

 

 

§ 21 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 17. novembra 2019.   

Zmeny a doplnky schválené   uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 793/2021 

nadobudli účinnosť  23. októbrom 2021.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 

 

 

 

 

Zverejnené:  10.11.2021 

 

 



Príloha  
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 214/2019 

Prevádzkový poriadok pohrebiska 

 Krematórium v Košiciach 

  

     

 

1 Nájomné za schránku v kolumbáriu na 25 rokov 9,50  oslobodené od DPH 9,50  

 

2 Služby spojené s nájmom schránky v kolumbáriu na 25 rokov 227,50 37,92 189,58 

3 Nájomné za schránku v kolumbáriu na 10 rokov 3,80  oslobodené od DPH 3,80  

4 Služby spojené s nájmom schránky v kolumbáriu na 10 rokov 91,00 15,17 75,83 

5 Nájomné za schránku v kolumbáriu na 1 rok 0,38 oslobodené od DPH 0,383 

6 Služby spojené s nájmom schránky v kolumbáriu na 1 rok 9,12 1,52 7,60 

7 Nájomné za urnové miesto na dobu 25 rokov 63,25  oslobodené od DPH 63,25  

8 Služby spojené s nájmom urnového miesta na dobu 25 rokov 319,91 53,32 266,59 

9 Nájomné za urnové miesto na dobu 10 rokov 25,30 oslobodené od DPH 25,30 

10 Služby spojené s nájmom urnového miesta  na dobu 10 rokov 127,96 21,33 106,63 

11 Nájomné za urnové miesto na dobu 1 roka     2,53 oslobodené od DPH 2,53 

12 Služby spojené s nájmom urnového miesta na dobu 1 roka 12,81 2,14 10,68 

13 Nájomné za hrobové miesto v Lese spomienok na 5 rokov 3,15 oslobodené od DPH 3,15  

14 
Služby spojené s nájmom hrobového miesta v Lese spomienok na 
5 rokov 

73,48 12,25 61,23 

15 Prenájom obradného miesta v Lese spomienok na 1 hodinu   10,00 1,67 8,33 

16 Uloženie popola v Lese spomienok 20,00 3,33 16,67 
 

17 Použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň    7,00 1,17 5,83 
 

18 Spopolnenie 90,00 15,00 75,00 
 

19 Spopolnenie dieťaťa do 10 rokov veku 30,00 5,00 25,00 
 

20 Spopolnenie exhumovaných ostatkov 30,00 5,00 25,00 
 

 

 

 

 

 

 

  


