
INFORMÁCIA 
o prevádzkovaní pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

v roku 2020 
  
  

Rok 2020 bol z hľadiska služieb, poskytovaných našou spoločnosťou, zo známych dôvodv špecifický. To 
sa však dotýkalo všetkých oblastí nášho života. Z nášho pohľadu môžeme povedať, že starostlivosť 
o pohrebiská bola rovnaká, ako po iné roky, no návštevnosť občanov na pohrebiskách bola obmedzená. 

Napriek tomu boli enormné nároky kladené na organizáciu v Dome smútku pri pohrebných obradoch. 
Spoločnosť  GRREI s.r.o., so sídlom v Žiari nad Hronom, spravuje pohrebiská: v Žiari nad Hronom, 

Šášovskom Podhradí a Horných Opatovciach (tu sa nepochováva ani sa nevyberá nájomné za hrobové miesta).  
Predmetný mestský majetok spravuje v zmysle zmluvy zo dňa 1.4.2010. Podľa tejto zmluvy vykonáva 

správu 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 (čl.II. bod č.3d).  
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.   

Od roku 2014, keď MsZs ZH schválilo nový prevádzkový poriadok pre pohrebiská, sú stanovené aj ceny 
za služby, poskytované na pohrebisku.  

Stručný prehľad príjmov a výdavkov v zmysle hore uvedenej zmluvy:  
  
 
A. Príjmy za nájom hrobových miest v roku 2020:           14.938,13 €  
 
A1/  z toho Žiar nad Hronom           12.971,83 €  
A2/  z toho Šášovské Podhradie               1.966,30 €  
 

História:   
Rok 2019   11.011 €  
Rok 2018    9.969,- €  
Rok 2017    7.759,- €  
Rok 2016    7.019,- €  
Rok 2015    7.607,- €  
Rok 2014  10.924,- €  
Rok 2013  10.525,- €  
Rok 2012    6.440,- €  
Rok 2011  11.619,- €.  

  
  
  
B. Náklady v zmysle čl.II, bod 3c) hore uvedenej zmluvy v roku 2020:       28.739,86 €  
(dodatok č.3)  
 
B1/ poplatok za komunálne odpady – Mesto ZH   1.645,28 € 

- Z toho ZH           800,80 € 
- Z toho Šášovské Podhradie         800,80 € 
- Z toho Horné Opatovce           43,68 € 

 
B2/ mimoriadny vývoz       2.887,36 € 
  
B3/ zimná údržba parkovís (dodávateľ TS)                         0,00 € 
 
B4/ správa programu winCITY – evidencia hrobových miest  15.324,90 €  

- Z toho TOPSET                 659,32 € 



- Z toho mzdové náklady (celková cena práce MR)    14.665,58 € 
 

B5/ kosenie a vývoz trávy na pohrebiskách,  
       čistenie komunikácií, upratovanie DS   
        (len dodávateľské faktúry, nie sú zarátané  mzdy  
         vlastných zamestnancov, PHM a t.ď.)    3.250,00 €        

 
B6/ elektrická energia       5.632,32 €  

- nedoplatok z roku 2019         832,32 €  
- zálohové platby v roku 2020     4.800,00 €  
 

B7/ vodné stočné       2.679,38 €.  
  
 
Štatistický prehľad obradov v roku 2020 : 
(za všetky pohrebné služby, ktoré robili obrady na pohrebiskách ZH a ŠP 
 
Mesiac    kremácia   pochovanie  spolu obradov  
Január        9    5      14  
Február       4    2      6  
Marec      1   8      9  
Apríl      10   0     10  
Máj        8     1      9 
Jún         10     4      14  
Júl         8     3      11  
August          12    3     15  
September       13    1     14  
Október       11    2      13  
November    8    1     9 
December    12    4     16  
Spolu:               106               34               140 
 

História:  
Rok 2019   150  
Rok 2018 140    
Rok 2017   161  
Rok 2016   154 
Rok 2015   155  
Rok 2014   140  
Rok 2013   141  
Rok 2012   117  
Rok 2011   123  

  
  

Podľa Zákona o pohrebníctve č.398/2019 Z.z. s ana dlhodobo neplatené hroby vzťahuje možnosť 
“výpovede nájomnej zmluvy”, resp. zrušenie hrobového miesta: 

Na prenájom hneď – nájomca zrušil nájomnú zmluvu 
Výpoveď trvá 1 rok – ak nájomca nezaplatil 
Výpoveď trvá 3 roky – ak je nájomca neznámy (odoslaná pošta sa nám vráti) 
Výpoveď trvá 3 roky – ak nájomca zomrel. 

 
 Napriek našej snahe a písomnej komunikácii, je počet dlhodobo nezaplatených hrobov k 31.3.2021 vo 
výške 10.453,57 €, z toho: 

 
1. Žiar nad Hronom ...    9.504,41 € / počet 214 HM  
2. Šášovské Podhradie ...     949,16 € / počet   22 HM. 



  
  
 

Vzhľadom na to, že sa miesta v novom cintoríne rýchlo zapĺňajú, je potrebné v horizonte 10 rokov 
uvažovať s rozšírením cintorína. 

Ako správca cintorína uvažujeme, resp. hľadáme možnosť umiestnenia urnovej steny. 
  
  
  

 Dušan Reiter       
    konateľ 


