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Oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadk u 
Mestský úrad Spišská Nová Ves 

     
Vec:     Informačná správa – Rozšírenie nového cintorína s domom smútku Spišská Nová Ves 

 
 
Oddelenie  územného plánovania a stavebného poriadku predkladá informačnú správu 

o procese návrhu, súčasného stavu riešenia hrobových miest a dôvody riešenia nového domu smútku 
v meste Spišská Nová Ves z dôvodu požiadavky JUDr. Michala Komaru, PhD. z MsZ zo dňa 24.09.2009.  
 

Súčasný stav: 
 V súčasnosti sa v meste pochováva na dvoch cintorínoch – starý cintorín, nachádzajúci sa 
v ochrannom pásme pamiatkovej zóny - Slovenská ulica  a nový cintorín na Kollárovej ulici. Starý cintorín už 
neposkytuje možnosť nových hrobových miest, nový cintorín (sú tam klasické hrobové miesta a kolumbárium) 
na Kollárovej ulici sa postupne zapĺňa. Na novom cintoríne je kapacita 1 250 hrobových miest. 
 
 Starý cintorín má 5 598 hrobových miest, z toho urny v kolumbáriu – 532 a 244 urnových miest 
zemných v rámci plochy cintorína. 
V novom cintoríne je v súčasnosti zaplnených cca 8/10 cintorína – t.j. nachádza sa tu celkovo 832 hrobov, 
z toho v kolumbáriu je umiestnených 80 urien (voľných cca 1/3) a 23 zemných urnových hrobov. Cintorín je 
rozdelený na 5 sekcií, z toho 4 sú už obsadené. V piatej sekcii je ešte voľných k prenajatiu a pochovaniu 230 
hrobových miest. 
 V súčasnosti prebiehajú pohreby na oboch cintorínoch – po vykonaní smútočného obradu v dome 
smútku na starom cintoríne  sa smútočný sprievod so zosnulým presúva po miestnych komunikáciách na nový 
cintorín, kde pokračuje smútočný obrad pochovaním zosnulého. Táto vzdialenosť je okolo 600 m,  
najproblémovejšie miesto presunu je prechod cez starý železničný podjazd (zúžená vozovka s absenciou 
chodníka). Pre pozostalých, hlavne starších ľudí, invalidov je to veľmi namáhavý (aj nebezpečný) presun, 
obrad sa značne predĺži a v neposlednej miere to znižuje dôstojnosť rozlúčkového obradu. 
Z uvedených dôvodov Mesto Spišská Nová Ves v predstihu riešilo v minulom volebnom období 
projektovo túto situáciu (sú spracované projektové dokumentácie, v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie bol zámer posudzovaný,) kde je navrhované rozšírenie nového cintorína na Kollárovej 
ulici s novostavbou domu smútku. Taktiež boli majetkovo právne usporiadané pozemky susediace s novým 
cintorínom, ktoré sú v súčasnosti už vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves a vykonávajú sa prípravné práce 
(vyrovnáva sa - upravuje terén plochy, určenej na rozšírenie cintorína).  
 
 Navrhované riešenie 
 Rozšírenie cintorína je navrhnuté na parcele  KN č. 9411 o výmere 1,2 ha.  
Kapacita rozšírenej časti cintorína je podľa spracovanej dokumentácie  cca 1 000 hrobov a 140 miest 
v kolumbáriách. Prípravu novej časti rozšírenia cintorína je potrebné  urýchliť z dôvodu zhutnenia 
navozenej zeminy, čo je základná podmienka pre budúci výkop hrobov. 
 

Dom smútku je situovaný v  blízkosti navrhovaného hlavného vstupu do rozšírenej časti cintorína 
z Kollárovej ulice. Objekt je riešený obdĺžnikový, pôdorysných rozmerov 26,1 x 19,4 m, jednopodlažný, 
nepodpivničený veľkostne, stavebne a finančne menej náročný. 
Stavba musí okrem iného vyhovovať možnosť vykonávania obradov, vyhovovať hygienickým normám -  
sociálne zariadenia, napojenie na pitnú vodu  a v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 470/2005 , § 16  je 
potrebné navrhovať dve samostatné chladiace zariadenia  (aj z dôvodu 2 pohrebných služieb), prípravnú 
miestnosť pre poslednú úpravu zosnulých. Pri rozšírenej časti cintorína  sú navrhované nové parkovacie 
miesta v súlade s príslušnou legislatívou. 
 



Predpokladaný investičný náklad  celkom (rozšírenie cintorína, dom smútku, parkoviská, oplotenie):  
1.162.000,– € (35.006.412,– Sk).  
 
 Po Kolégiu primátora bola správa predložená dňa 05. 11. 2009 do MsR, kde neboli zásadné 
pripomienky k prerokovanému materiálu s návrhom na predloženie do MsZ. 
 

Ing. Gonda poukázali v predchádzajúcich rokovaniach na návrh etapovitého riešenia rozširovania, t. j. 
v prvej etape sa pripravuje rozšírenie plochy cintorína s cieľom zvýšiť možnosti pochovávania v našom meste. 

Táto etapa je v štádiu navážania zeminy na pozemky mesta za účelom vytvorenia podkladu pre 
hrobové miesta a vyrovnania terénnych nerovností.  Organizačne a finančne zabezpečuje Oddelenie výstavby 
a dopravy. 

V druhej etape je vytvorená možnosť na výstavbu Domu smútku, parkoviska, sadové úpravy.    
Komisia výstavby a dopravy predložený materiál prerokovala 20.10.2009 a nemá zásadné pripomienky.  
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 10. 11. 2009 
Spracovala: Ing. arch. Viera Ivaničová v spolupráci s p. Jánom Ondrušom 
Predložil: Ing. arch. Teodor Štubňa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


