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Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu: 

 

Okresná prokuratúra Trnava doručila Mestu Leopoldov dožiadanie, aby sa vyjadrilo 

k podnetu Pavla Pachníka k Prevádzkovému poriadku pohrebiska (ďalej len PPP).  

Pán Pachník podal dňa 20.04.2016 podnet na Okresnú prokuratúru v Trnave, ktorým 

žiada preskúmať zákonnosť doposiaľ platného VZN č. 83/2011 zo dňa 09.05.2011 – 

Prevádzkový poriadok pohrebiska. Vo svojej žiadosti namieta, že „... mesto nedodržalo ust. § 

18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v zmysle ktorého prvej vety PPP schvaľuje 

obec VZN. Zákon – obec – splnomocňuje len ku prijatiu nariadenia, ktorým schváli PPP. 

Nesplnomocňuje na stanovenie ďalších povinností, nad rámec zákona, vo forme VZN. Pôvod 

tohto poriadku bude u samotného prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý obec schváli, resp. 

neschváli.“ 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:   
 

Mesto Leopoldov predkladá nový prevádzkový poriadok pohrebiska.  Predkladaný 

PPP sa od pôvodného líši tým, že nekopíruje ustanovenia zákona, je spracovaný na konkrétne 

situácie nášho mesta a ich riešenie. Obsahuje identifikácie zriaďovateľa a prevádzkovateľa, 

miesto pohrebiska v polohopisnom vyjadrení a rozčlenenie na jednotlivé články vrátane 

záverečného ustanovenia. 

 Nový Prevádzkový poriadok pohrebiska oproti starému sa líši napríklad týmito 

ustanoveniami: 

1. aby sa hrobové miesto neprenajímalo žijúcej osobe, ktorá žiada hrobové miesto 

prenajať pre seba; 

2. aby sa nepovolila zmena veľkosti HM z pôvodne prenajatého väčšieho na menší. 

Vznikajú tak nevzhľadné prázdne miesta, ktoré sa ďalej nedajú využiť. Zarastajú 

burinou a nik sa o ne nestará, vrátane pôvodného opatrovateľa HM. Na zrušených 

miestach sa často krát vyskytujú zasypané pôvodné základy – obruby. Ak by sme 

chceli do takéhoto hrobu vykonať ďalšie  pochovanie, nie je to možné práve z týchto 

dôvodov (výskyt starého muriva v zemi). 

 

Nový PPP neuvádza zmenu v poplatku za prenájom DS, napriek tomu navrhujeme 

zvážiť mestskému zastupiteľstvu: 

 



1. Zvýšiť cenu za prenájom domu smútku (ďalej len DS) z terajšej sumy 25,-- na 30,-

- Cena prenájmu vyberaného doposiaľ pokryla spotrebu elektrickej energie v DS. 

Prehľad nákladov a príjmov uvádzam pre ilustráciu v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1 – Prehľad príjmov výdavkov za roky 2015 a 2014 

PRÍJMY 2015 2014  

Počet obradov v DS 34 x 25 =  850,-- 35 x 25 =   875,--  

    

VÝDAVKY    

Mzdy a odvody 1.892,27 1.487,55  

Spotreba elektriny    645,70    407,25  

Spolu 2.537,97 1.894,80  
  

 

 

Zhrnutie a odporúčania:  

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schválenie všeobecne záväzného nariadenia č.  

114/2016 Prevádzkových poriadok pohrebiska. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

MZ schvaľuje zmenu v Čl. XVI. odsek 2. Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 

114/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska spočívajúcu vo zvýšení 

prenájmu domu smútku a služieb spojených s pohrebom z 25,00 eur/1 pohreb na 30,00 eur/1 

pohreb. 

 

 

Návrh na nariadenie: 

 

MZ schvaľuje VZN č. 114/2016  Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

Prílohy: 

Návrh VZN č. 114/2016 + prílohy 

VZN č. 83/2011 


