
Správa z kontroly dodržiavania cenníka služieb poplatkov spojených 

s prenájmom a službami domu smútku v Leopoldove podľa VZN č. 114/216, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov. 
 

Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Predmet  kontroly: poplatky spojené s prenájmom a službami domu smútku  

Kontrolované obdobie:  k  30.09.2018  

Kontrola vykonaná za účasti:         Mgr. Naďa Adamkovičová , správa cintorína  

 

Kontrolu dodržiavania cenníka služieb poplatkov spojených s prenájmom a službami domu 

smútku v Leopoldove som vykonala k 30.09.2018 v zmysle VZN č. 114/216, ktorým sa 

schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov. 

 

Na základe Prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Leopoldov  a  podľa čl. XVI. Cenník 

služieb a poplatkov spojených s prenájmom a službami domu smútku je: 

 

-  pod bodom 1.  Sadzba za prenájom hrobového miesta na 10 rokov nasledovne:  

jednohrob 15 €, dvojhrob 25 € trojhrob 40 €   / obyčajný aj prehĺbený / 

detský hrob 5 € a urna 10 €. 

Za rok 2018 bol uhradený poplatok  za hrobové miesta v celkovej sume 1 775 €. 

 

-   pod bodom 2.  Prenájom domu smútku a službami spojené s pohrebom: 30 € za pohreb  

Za rok 2018 bola uhradená suma vo výške 720 €. 

 

K 30.09.2018 je evidovaných 528 hrobových miest v 7 sekciách. 

Evidenciu pohrebiska a cenníka služieb spojených s prenájmom a službami domu smútku 

spracováva program „Hroby“ od firmy Trimel a program „Cintorín“ od firmy Topset, ktorý 

zobrazuje mapu cintorína  a fotografie hrobových miest.  

 

K 30.09.2018 sú evidovaní dlžníci v počte 35, čo činí neuhradenú čiastku vo výške 620 €. 

 

Títo dlžníci boli vyzvaní na zaplatenie neuhradenej čiastky obyčajnou poštou. Na neuhradených 

hrobových miestach budú počas sviatkov „ Pamiatka zosnulých “ až do konca kalendárneho roka 

2018 označené ako hrobové miesta, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu s mestom Leopoldov 

o prenájme hrobového miesta. Tí, ktorí nebudú reagovať na uvedenú výzvu, budú do konca 

januára 2019 vyzvaní na zaplatenie doručenou poštou. 

 

Podľa predloženého zoznamu neuhradených poplatkov za prenájom hrobového miesta sú zmluvy 

uzatvorené a uhradené do roku: 

2007 NZ v počte 2,      2009 NZ v počte 3,     2010 NZ v počte 2,      2011 NZ v počte 1,  

2012 NZ v počte 1,      2013 NZ v počte 3,     2014 NZ v počte 3,      2015 NZ v počte 4,  

2016 NZ v počte 7,      2017 NZ v počte 2,     2018 NZ v počte 6. 

 

S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  

primátorka mesta, dňa  17.10. 2018. 

 

Leopoldov MZ dňa  29.10.2018                       

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór 


