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INFORMÁCIA 

o prevádzkovaní pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v roku 2014 
 

V zmysle Zákona o pohrebníctve, zo dňa 3.3.2010, mestá a obce prevádzkujú pohrebiská samé, alebo 
prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej, alebo môžu prenechať jeho prevádzkovanie inému 
prevádzkovateľovi pohrebiska. 

Každé mesto, obec, hľadá najlepšie riešenie z hľadiska pomeru, kvalita služieb : cena nákladov na 
prevádzkovanie. Odvíja sa to od stavu financií v rozpočte miest, obcí a podľa toho,  koľko chcú investovať do 
prevádzkovania pohrebísk. Prevádzka pohrebiska je totiž vždy stratová.  

Pohrebiská v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom prevádzkuje spoločnosť GRREI s.r.o., na základe Zmluvy 
o prevádzkovaní pohrebísk, zo dňa 1.4.2010. Táto zmluva zahŕňa pohrebiská: 

1. Žiar nad Hronom 
2. Šášovské Podhradie 
3. Opatovce (nepochováva sa, nevyberá sa nájomné). 

Spoločnosť  GRREI s.r.o. spravuje predmetný mestský majetok bez nároku na finančnú odmenu, vyberá 
však nájomné za hrobové miesta, ktoré sú jej príjmom. Tieto finančné prostriedky musia byť použité len na správu 
a údržbu predmetného mestského majetku. Prevádzkovateľ pohrebiska prijaté platby vyúčtuje mestu vždy do 
31.1. nasledujúceho roku. 

Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk upravuje aj ďalšie povinnosti prevádzkovateľa. Jeho hlavnou úlohou je 
zabezpečovať evidenciu hrobových miest, prevádzkovania pohrebísk a tiež bežnú údržbu objektov (napr. vývoz 
smetí, kosenie a pod.). Investície a väčšie opravy zabezpečuje mesto.  

V roku 2014 bolo najvážnejším zásahom do prevádzky pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, 
schválenie nového Prevádzkového poriadku a stanovenie pevných cien za služby poskytované na pohrebisku 
a v Dome smútku. Príjmy do rozpočtu prevádzkovateľa týmto klesli a tým sa obmedzili možnosti prevádzkovateľa 
investovať do predmetného mestského majetku, či už formou údržby, alebo investícií nad rámec údržby, ktoré 
spoločnosť GRREI s.r.o., v minulosti realizovala (napr. rekonštrukcia hromozvodov, kamerový systém a pod.). 

Stručný prehľad príjmov a výdavkov v zmysle zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk v roku 2014: 
A. Príjmy za nájom hrobových miest:       10.924,15 € 

A1/  Žiar nad Hronom     9.114,29 € 
A2/  Šášovské Podhradie    1.809,86 € 

B. Náklady v zmysle čl.II, bod 3c) hore uvedenej zmluvy    23.975,30 € 
(dodatok č.3) 
B1/ miestny poplatok za komunálne odpady – Mesto ZH  00.748,17 € 
B2/ mimoriadny vývoz      03.526,67 € 
B3/ správa programu winCITY – evidencia hrobových miest 10.580,00 € 
B4/ kosenie a vývoz trávy na pohrebiskách   03.300,00 € 
B5/ elektrická energia      04.132,50 € 

- nedoplatok z roku 2013  1.732,50 € 
- zálohové platby v roku 2014  2.400,00 € 

B6/ vodné stočné      01.687,96 €. 
 

Štatistický prehľad obradov v roku 2014: 
Mesiac   kremácia  pochovanie spolu obradov 
Január    13   6    19 
Február       8   2    10 
Marec     7   3    10 
Apríl    11   2    13 
Máj     4   2      6 
Jún      7   4    11 
Júl      9   1    10 
August        6  2     8 
September     8  3   11 
Október     9  4   13 
November   12  5   17 
December     9  3   12 
Spolu:              103                37              140 

... z toho boli 3 obrady v Šášovskom Podhradí... 
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Aj keď sa snažíme o čo najlepší výber platieb za nájom hrobových miest, vynakladáme nemalé prostriedky 

na poštovné, resp. vyhľadávanie povinných platiteľov, ku dňu 9.4.2015 je dlh na nájomnom 8.595,71 €: 
 

1. Žiar nad Hronom ...  7.764,20 € / počet 191 
2. Šášovské Podhradie ... 0,831,51 € / počet 19. 

 
Dlhodobo nezaplatených je celkom 210 hrobových miest, z ktorých by sme mohli až 159 zrušiť. 
 
 Napriek tomu, že pri riešení problémov dobre spolupracujeme so zástupcami mesta, alebo pracovníkmi 
SPOZ-u, navrhujeme, aby bola vytvorená komisia, aj za účasti poslancov MsZ, ktorá by na „kontrolnych dňoch“, 
dva – tri krát do roka, navrhovala opatrenia na zlepšenie prevádzkovania pohrebísk. 

 

 
 
 
 
           Dušan Reiter 

     konateľ 
 
 


