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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2018

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 9/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. je správcom pohrebísk a domov smútku v meste Žilina. Na základe
vybudovania nových urnových stien v spravovaných pohrebiskách dochádza k zmene a doplneniu
poplatkov súvisiacich s výškou jednorazového poplatku za pridelenie urnového miesta v urnovej
stene. Súčasne na základe aplikácie všeobecného záväzného nariadenia č. 9/2017 , ktorým bol
schválený prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Žilina dochádza k úprave stanovenia možnosti
pochovávania aj počas dní pracovného voľna a počas sviatkov.
Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť, avšak momentálne nieje možné
stanoviť jeho presnú výšku.

Materiál bol prerokovaný v komisii:
- Komisia sociálna, zdravotná a bytová, ktorá ho odporučila MZ schváliť
- Komisia územného plánovania a výstavby, ktorá ho odporučila MZ schváliť
- Komisia finančná, ktorá ho odporučila MZ schváliť
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. d) a i) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č.............,
ktorým sa dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina č. 9/2017
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina sa
dopĺňa takto:
1. V článku 1, odsek číslo 1 sa dopĺňa bod r):
„r) Bytčica katolícky a Bytčica evanjelický – urnové steny.“
2. V článku 3, odsek číslo 20 sa dopĺňa:
„(20) Prevádzkovateľ pohrebiska pridelí urnové miesto v urnovej stene alebo v urnovom háji
na pohrebisku Bôrik, Bytčica katolícky a Bytčica evanjelický. Nájomca je povinný si
uzatvoriť nájomnú zmluvu, zaplatiť jednorazový poplatok stanovený vlastníkom mestom
Žilina za pridelenie a zaplatiť nájom za hrobové miesto na 10 rokov. Jednorazový poplatok
sa nevracia. Ak nájomca urnového miesta v urnovej stene alebo v urnovom háji bude mať
záujem predmet nájomnej zmluvy postúpiť inej osobe, u prevádzkovateľa pohrebísk je
povinný podať žiadosť o prevod a následne správca na základe podanej žiadosti uzatvorí
novú nájomnú zmluvu s osobou uvedenou v žiadosti. “
3. V článku 3 sa za odsek číslo 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie:
„(21) Prenajímateľ je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu podľa § 22 zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. V prípade, že na hrobové miesto boli uzatvorené dve
nájomné zmluvy, platná v zmysle zákona je tá nájomná zmluva, ktorá bola uzatvorená
s neskorším dátumom. V tomto prípade je nájomca a prenajímateľ povinný ukončiť nájomný
vzťah dohodou o ukončení nájomnej zmluvy s nájomcom, ktorého zmluva bola uzatvorená so
skorším dátumom.“
4. V článku 6 odsek 1 sa dopĺňa:
„(1) Dni, počas ktorých sa na pohrebiskách vykonávajú rozlúčky, sú pracovné dni v týždni, vo
výnimočných prípadoch v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov za príplatok uvedený v cenníku.“
5. V prílohe číslo 1 Cenník odsek číslo 2 sa dopĺňa poplatok:
„39. Poplatok za obrad počas víkendov a sviatkov - za každú začatú hodinu od otvorenia
obradnej siene.
60 €“
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6. V článku 10 sa za odsek číslo 1 bod e) vkladá nový odsek číslo 2, ktorý znie:
„2. Hrobové miesta na účel pochovania sa prideľujú len v prípade úmrtia. Na hrobové miesto
nie je možné pre účely rezervácie vopred uzavrieť nájomnú zmluvu.“
7. V prílohe číslo 1 Cenník odsek číslo 1 sa dopĺňa poplatok:
„Jednorazový poplatok za pridelenie urnového miesta v urnovej stene na pohrebisku Bytčica
katolícky a Bytčica evanjelický:
Urnové miesto v urnovej stene

300 €“

8. V článku 3 odsek číslo 17 sa mení na:
„17. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol
nájomcom. Prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je
obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej. Nájom za hrobové miesto musí byť uhradený
minimálne na 10 rokov od dátumu pochovania. Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ktorého
bol zosnulý nájomcom, je postup pri zmene obsahu nájomnej zmluvy k hrobovému miestu
nasledovný:
Do jedného roka od úmrtia nájomcu: Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na hrobové
miesto osoba blízka, ak je osôb blízkych viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
prevádzkovateľ pohrebísk požaduje predložiť: úmrtný list zosnulého nájomcu a čestné
prehlásenie s overeným podpisom, (ktoré vystavuje správca pohrebiska).
Viac ako jeden rok od úmrtia nájomcu: záujemca o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto je povinný predložiť: úmrtný list zosnulého nájomcu, čestné prehlásenie
s overeným podpisom / vystavuje ho správca pohrebiska), právoplatné osvedčenie o dedičstve
po zosnulom nájomcovi ( z dôvodu preukázateľnosti, že osoba, ktorá sa uchádza o hrobové
miesto je v príbuzenskom vzťahu so zosnulým nájomcom ), súhlasy od osôb s prednostným
právom k uzavretiu nájomnej zmluvy (osoby z dedičského konania), že súhlasia, aby
záujemca uzavrel nájomnú zmluvu na hrobové miesto.“
9. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 Prevádzkový poriadok
pohrebísk Mesta Žilina ostávajú aj naďalej v platnosti a nezmenené.
Čl. II
(1). Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ...............
(2). Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta, t. j. od.............................
Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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