Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 84/2008 –
Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov
v znení dodatkov č. 1, 2 a 3.
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola
vykonaná kontrola dodržiavania VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 a 3.

Začiatok kontroly:
23.9.2021

Kontrolovaný subjekt:
Technické služby mesta Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Kontrola vedenia evidencie pohrebísk - cintorínov v meste Trebišov, nájomných zmlúv na
hrobové miesta, zmlúv o poskytnutí služieb – vykonanie pohrebu a dodržiavanie platného
Cintorínskeho poriadku mesta Trebišov.

Cieľ kontroly:
Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta
Trebišov.

Kontrolované obdobie:
Roky 2018, 2019, 2020

Zistený stav:
Vyžiadané doklady








Nájomné zmluvy a dodatky na hrobové miesta uzatvorené v rokoch 2018, 2019 a 2020
Zmluvy o poskytnutí služby – vykonanie pohrebu za roky 2018, 2019 a 2020
Evidencia zúčtovania poplatkov za hrobové miesta a poskytnutie pohrebných služieb
za roky 2018, 2019 a 2020
Evidencia pohrebísk – cintorínov – Trebišov – Ul. Komenského, Ul. Paričovská
a Milhostov
Situačné plány cintorínov s evidenciou voľných hrobových miest
Informácie o počte pohrebov na náklady mesta (sociálnych pohrebov) za posledných
10 rokov
Informácie o počte a dôvodoch vykonaných exhumácii za posledných 10 rokov

Zákonné ustanovenia




Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o obecnom zriadení)
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky
poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2, 3

Dôležité ustanovenia VZN mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
- Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2, 3
VZN č. 84/2008 bolo schválené dňa 30.4.2008 uznesením č. 34/2008
VZN nadobudlo účinnosť dňa 15.5.2008
Dodatok č. 1 bol schválený dňa 24.6.2009 uznesením č. 60/2009
Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 24.6.2009
Dodatok č. 2 bol schválený dňa 30.3.2011 uznesením č. 44/2011
Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť dňa 15.4.2011
Dodatok č. 3 bol schválený dňa 26.6.2013 uznesením č. 60/2013
Dodatok č. 3 nadobudol účinnosť dňa 15.7.2013
Základné povinnosti prevádzkovateľa – správy pohrebiska a rozsah služieb
poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ je povinný:
1. Zriaďovať miesta na hroby, urnové bloky, okienka kolumbária a krypty na pohrebiskách,
ktoré spravuje a prevádzkuje.
2. Prepožičať hrobové miesto nájomcovi za podmienok stanovených týmto prevádzkovým
poriadkom.
3. Viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na
pohrebisku a písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota za ktorú má
zaplatený nájom.
4. Ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na
pohrebisku.
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5. Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu
dobu primerane predĺži. Na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku
upraví prevádzkový poriadok pohrebiska.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
O takomto pripravovanom, alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prepožičať miestnosť pre smútočného rečníka chladiaci
box a miestnosť na obliekanie zosnulých pohrebnej službe. Tieto služby sú spoplatnené
podľa platného cenníka.
Vybrané základné sadzby z cenníka pohrebníctva (cenový výmer KSK):
Služby pohrebné
výkop hrobu s 1 úložným miestom
výkop hrobu s 2 úložnými miestami
hlinený hrob pre dieťa
výkop hrobky s 1 úložným miestom
výkop hrobky s 2 úložnými miestami

Cena v €
70,00
85,00
27,00
63,00
93,00

Užívacie právo na 10 rokov
pre 1-hrobku s 1 a viac úložnými miestami
pre 2-hrobku vedľa seba s 2 a viac úložnými miestami
pre 3-hrobku vedľa seba s 3 a viac úložnými miestami
pre 1-hrob
2-hrob
3-hrob a viac
detský hrob
kremačná schránka a urny

Cena v €
83,00
120,00
150,00
35,00
55,00
70,00
15,00
15,00

Správa cintorínov v podmienkach mesta Trebišov
V meste Trebišov sú v prevádzkované tri pohrebiská (cintoríny):
Cintorín Trebišov – Komenského ul.
Cintorín Paričov – Paričovská ul.
Cintorín Milhostov – Milhostovská ul.
Mesto Trebišov zabezpečuje správu pohrebísk prostredníctvom Technických služieb mesta
Trebišov – stredisko VPS – Pohrebníctvo.
Správa pohrebísk sídli v Dome smútku, ul. Komenského 1881/14, Trebišov. Telefónne číslo na
pohrebné služby je uvedené na internetovej stránke mesta Trebišov v sekcii Dôležité telefónne
čísla. Vhodné by bolo uviesť telefónne číslo pohrebných služieb aj v sekcii – Mestské
organizácie – Technické služby mesta Trebišov.
Počty pracovníkov pohrebníctva:
Správca cintorínov – 1 osoba
Referentka – 1 osoba
Pracovník v pohrebníctve – 7 osôb (kumulovaná funkcia)
podrobnejšie delenie:
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 pohrebný personál, upratovanie – 1 osoba
 pohrebný personál, výkop hrobov, osadzovanie hrobiek, kosenie – 6 osôb
Nehnuteľný majetok v správe pohrebníctva TS mesta Trebišov
Cintorín Trebišov
 stavba na parcele C-KN č. 2384/1 – 773 m2, k. ú. Trebišov, súpisné č. 1881, LV 4170 –
vlastník Mesto Trebišov – Dom smútku
 parcela C-KN č. 2383 – 35 712 m2, k. ú. Trebišov, LV 4170 – vlastník Mesto Trebišov
– plocha hlavného cintorína Trebišov
 parcela C-KN č. 2384/1 – 773 m2, k. ú. Trebišov, LV 4170 – vlastník Mesto Trebišov –
zastavaná plocha pod stavbou Domu smútku
 parcela C-KN č. 2384/2 – 711 m2, k. ú. Trebišov, LV 4170 – vlastník Mesto Trebišov
– zastavaná plocha okolia Domu smútku
 parcela C-KN č. 2466 – 9 815 m2, k. ú. Trebišov, LV 6462 – vlastník Mesto Trebišov –
plocha cintorína – nová rozšírená časť
Cintorín Paričov
 parcela C-KN č. 1011/1 – 7 474 m2, k. ú. Trebišov, LV 4170 – vlastník Mesto
Trebišov – plocha cintorína Paričov
Cintorín Milhostov
 stavba na parcele C-KN č. 513/2 – 114 m2, k. ú. Milhostov, súpisné č. 236, LV 881 –
vlastník Mesto Trebišov – Dom smútku Milhostov
 parcela C-KN č. 513/1 – 5 913 m2, k. ú. Milhostov, LV 881 – vlastník Mesto Trebišov
– plocha cintorína Milhostov
 parcela C-KN č. 513/2 – 114 m2, k. ú. Milhostov, LV 881 – vlastník Mesto Trebišov –
zastavaná plocha pod stavbou Domu smútku Milhostov
Evidencia pohrebísk
Správa pohrebiska vedie evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov
na pohrebiskách v správe Technických služieb Mesta Trebišov v hrobových knihách osobitne
za každé pohrebisko v súlade s platným VZN – Prevádzkovým poriadkom pohrebníctva.
Evidencia obsahuje tieto údaje:
 Názov a miesto pohrebiska
 Meno a priezvisko, dátum narodenia a úmrtia
 Umiestnenie číslo hrobového miesta a hĺbku hrobu
 Meno a priezvisko, adresu nájomcu
 Záznam o nebezpečnej chorobe
 Dátum zaplatenia nájomného za prepožičané miesto a doba, na ktorú bolo nájomné
vyplatené
 Dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
Správa cintorína využíva na spracovanie evidencií zomrelých, nájomcov, hrobových miest,
nájomných zmlúv a platieb programové vybavenie od firmy TOPSET Solutions® s. r. o.
Stupava – GIS WinCITY Cintorín.
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Mapové podklady cintorínov – plány umiestnenia jednotlivých hrobov sú spracované len
v papierovej podobe podľa cintorínov a sekcií cintorína v Trebišove. Plány sekcií – hrobových
polí s číslovaním hrobov sú vypracované ešte v roku 1997 a častým používaním sú tieto plány
značne opotrebované a nedôstojné k prezentácii pred návštevníkmi cintorína a nájomcami
hrobových miest. Bolo by vhodné vykonať novú pasportizáciu cintorínov s vyhotovením
aktuálnych digitálnych máp, polohopisov hrobových polí a jednotlivých hrobových miest.
Spoločnosť TOPSET Solutions® s. r. o., ktorá je dodávateľom softwaru pre trebišovské
pohrebné služby produkt digitálnych máp ponúka a rovnako aj iné zaujímavé softwarové služby
pre cintoríny. Táto spoločnosť je aj prevádzkovateľom portálov virtuálnych cintorínov
www.cintoriny.sk a www.cemetery.sk .
Počet hrobových miest a zomrelých na jednotlivých cintorínoch
Aktuálne zoznamy hrobových miest a zoznamy zomrelých zahŕňajú údaje prenesené
z evidencií od roku 1986 až do súčasnosti. Staršie záznamy sú vedené len v starých pohrebných
knihách.
K dátumu 23.9.2021 je celkový počet evidovaných hrobových miest na troch cintorínoch mesta
Trebišov 5 498 a celkový počet evidovaných zomrelých je 9 505.
Počet evidovaných hrobových miest a zomrelých k 23.9.2021
Cintorín
Počet hrobových miest
Trebišov
4 897
Paričov
101
Milhostov
500
SPOLU:
5 498

Počet zomrelých
8 659
216
630
9 505

Voľná kapacita hrobových miest na cintorínoch v meste Trebišov
Cintorín Trebišov
Hlavný cintorín v Trebišove bol v roku 2014 rozšírený o 9 815 m2, keď na tejto ploche
pribudlo 6 nových sekcií a celkový počet hrobových miest cintorína Trebišov sa zvýšil o 1 336
nových hrobových miest.
V súčasnosti sa pochováva do prvých dvoch sekcií rozšírenej časti cintorína. V sekcii A sa
pochováva do hrobiek a v sekcii B do zeminy. Ku dňu 23.9.2021 bolo v sekcii A použitých 67
a v sekcii B 45 hrobových miest. Spolu bolo teda použitých 112 hrobových miest a voľných
zostáva 1 224 miest.
Počty hrobových miest na rozšírenej časti cintorína v Trebišove k 23.9.2021
Sekcia
Celkový počet
Použité hrobové
Voľné hrobové
hrobových miest
miesta
miesta
184
67
117
A
160
45
115
B
183
0
183
C
184
0
184
D
303
0
303
E
322
0
322
F
SPOLU
1 336
112
1 224
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Voľné hrobové miesta sú aj na starej – hlavnej časti cintorína, kde sa väčšinou pochováva do
jestvujúcich rodinných hrobov po uplynutí tlecej doby.
Cintorín Paričov
Celková plocha cintorína Paričov je obsadená na cca 25 %. Voľná kapacita cintorína je
odhadovaná na 300 – 450 hrobových miest. Problémom cintorína Paričov je vysoká hladina
spodnej vody v tejto lokalite.
Cintorín Milhostov
Plocha cintorína v Milhostove je obsadená jestvujúcimi hrobovými miestami na cca 60 – 70%.
Odhadovaná voľná kapacita cintorína je cca 200 voľných hrobových miest.
Počet pohrebov v meste Trebišov
Počet pohrebov v meste Trebišov stúpa so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov mesta, so
zvyšovaním celkového vekového priemeru obyvateľov a tiež so zvýšenou úmrtnosťou počas
nástupu pandémie COVID 19 v roku 2020. Počet pohrebov sa tak za sledované 3 roky zvýšil
zo 178 pohrebov v roku 2018 na 212 pohrebov v roku 2020.
Počet pohrebov na jednotlivých cintorínoch mesta Trebišov za roky 2018 – 2020
Cintorín
2018
2019
2020
Trebišov
172
177
Paričov
2
3
Milhostov
4
6
SPOLU:
178
186

197
5
10
212

Pohreby na náklady mesta – sociálne pohreby
V čase od 1.1.2013 do 31.12.2020 bolo v meste Trebišov vykonaných celkom 61 sociálnych
pohrebov, t. j. pohrebov, ktoré zabezpečovalo a financovalo Mesto Trebišov. Celková suma na
vykonanie 61 sociálnych pohrebov za uvedených 8 rokov činila 11 064,74 Eur.
Sociálne pohreby v súčinnosti s Technickými službami mesta Trebišov – pohrebníctvom
zabezpečuje oddelenie sociálne Mestského úradu Trebišov.
Počet pohrebov a náklady na sociálne pohreby za roky 2013 – 2020
Rok
Počet pohrebov
Náklady na pohreby v €
2013
4
601,20
2014
7
1 211,10
2015
10
1 510,85
2016
5
842,86
2017
7
1 461,26
2018
7
1 083,20
2019
12
2 124,60
2020
7
2 038,67
SPOLU
61
11 064,74
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Vykonané exhumácie
Za posledných 10 rokov boli vykonané 4 exhumácie :
1. rok 2013 – vyňatie ostatkov nebohého z hrobu a prevezenie na kremáciu s následným
uložením na inom cintoríne, mimo mesta Trebišov
2. rok 2014 – vyňatie ostatkov nebohej z hrobu po tlecej dobe a prevoz na cintorín
v Michalovciach
3. rok 2014 – exhumácia nebohej v tlecej dobe - pochovanie do iného hrobu na tom istom
cintoríne / Trebišov
4. rok 2020 – vyňatie ostatkov nebohého z hrobu po tlecej dobe a prevoz na cintorín
v Prešove
Všetky exhumácie boli vykonané v súlade s ustanoveniami § 19 čl. 7 a 8 zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta Trebišov č. 84/2008
– Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov
č. 1, 2, 3.
Kontrola uzatvorených zmlúv
Nájomné zmluvy na hrobové miesta a dodatky k nájomným zmluvám
V kontrolovaných rokoch 2018 – 2020 bol uzatvorený nasledovný počet nových nájomných
zmlúv:
2018 – 217
2019 – 226
2020 – 241
Nové nájomné zmluvy sa uzatvárajú jednak za nové nájomné hrobové miesta, ale aj za staré
hrobové miesta, u ktorých pri vzniku nájomného vzťahu ešte nebola povinnosť uzatvorenia
nájomnej zmluvy, ale bola len povinnosť platby.
Počet dodatkov k nájomným zmluvám za hrobové miesta za roky 2018 – 2020:
2018 – 217
2019 – 250
2020 – 346
Dodatkami k nájomným zmluvám sa zvyčajne rieši obnova – predĺženie nájomného vzťahu
o ďalších, prevažne 10 rokov.
Nájomné zmluvy na hrobové miesta a dodatky k zmluvám na hrobové miesta boli uzatvorené
v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Ceny sú stanovené podľa cenníka pohrebníctva, ktorý je súčasťou VZN č. 84/2008 –
Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v zmysle dodatkov
č. 1, 2, 3.
Zmluvy za pohrebné služby
Pri výkone kontroly boli kontrolované zmluvy za všetky druhy pohrebných služieb za roky
2018 - 2020.
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Zmluvy sú v spisoch chronologický usporiadané podľa jednotlivých rokov. Správa cintorína
má v zoznamoch zmlúv prostredníctvom programu WinCITY Cintorín prehľad o jednotlivých
nájomcoch, vykonaných službách a uskutočnených platbách.
Počet zmlúv za jednotlivé pohrebné služby a roky 2018 - 2020
Služba
2018
2019
181
190
Vykonanie pohrebu
6
3
Uloženie urny
5
1
Osadenie hrobiek bez
následného pohrebu
28
26
Predané hrobky
celkom

2020
214
6
3
32

Ceny jednotlivých služieb sú stanovené v súlade s cenníkom pohrebných služieb platného VZN
mesta Trebišov č. 84/2008 – Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta
Trebišov v zmysle dodatkov č. 1, 2, 3.
Nájomné zmluvy, dodatky k zmluvám za hrobové miesta a zmluvy za pohrebné služby sú
pravidelne zverejňované na internetovej stránke mesta Trebišov na odkaze
https://www.trebisov.sk/zmluvy-faktury-objednavky/technicke-sluzby-mesta-trebisov/zmluvy
a je tak dodržaný § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Zistený nedostatok:
Pri nájomných zmluvách, dodatkoch nájomných zmlúv na hrobové miesta a zmluvách za
pohrebné služby nie je vyznačená základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o finančnej kontrole).
Príspevkovej organizácii mesta Trebišov - Technickým službám mesta Trebišov podľa
zákona o finančnej kontrole vyplýva povinnosť vykonávať základnú finančnú kontrolu
každej finančnej operácie, teda aj uzatvorených zmlúv, nakoľko sú subjektom verejnej
správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú
právnickou osobou
zapísanou v registri
organizácií verejnej správy vedenom
Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Kontrola tržieb za pohrebné služby
Tržby za pohrebné služby každoročne stúpajú. Najvyššie sumy tržieb sú za vykonanie pohrebu
a za nájom hrobových miest.
Výkaz tržieb za jednotlivé pohrebné služby za roky 2018 – 2020 (v €)
Rok
Pohrebné
Hrobové
Hrobky
Vstupy Potvrdenie o
a cintorínske
miesta
/PC
účasti
služby
29 583,40
27 371,30
7 000,00
570,00
107,00
2018
31 525,70
29 776,40
7 140,00
865,00
98,00
2019
33 110,70
35 549,50
7 706,00
660,00
72,00
2020
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Tržby
celkom
64 631,70
69 405,10
77 098,20

Väčšina tržieb je vyberaná hotovostnými platbami, v rokoch 2018 a 2019 platby v hotovosti
tvorili až 97% celkových tržieb. Od júla 2020 má správa cintorína k dispozícií platobný
terminál a tak sa podiel bezhotovostných platieb za rok 2020 zvýšil na 8,6 % z celkových tržieb.
Hotovostné a bezhotovostné platby za pohrebné služby v rokoch 2018 – 2020 (v €):
Rok
Bezhotovostné
Hotovostné
Tržby celkom
platby
platby
2 295,00
62 336,70
2018
64 631,70
1 777,00
67 628,10
2019
69 405,10
6 673,00
70 425,20
2020
77 098,20
K hotovostným platbám správa cintorína vydáva príjmové pokladničné doklady a hotovosť je
v pravidelných intervaloch odvádzaná do pokladne Technických služieb mesta Trebišov.
Administratívni pracovníci správy pohrebných služieb – správca pohrebníctva a referentka,
ktorí pracujú s hotovostnými platbami majú v súlade s § 182 Zákonníka práce – zákona č.
311/2001 Z. z. so zamestnávateľom Technickými službami mesta Trebišov uzatvorené dohody
o hmotnej zodpovednosti.
Výzvy na predĺženie užívacieho práva na hrobové miesto
Správa pohrebníctva každoročne vyzýva občanov, ktorým končí nájomná doba na hrobové
miesto k predĺženiu – obnove užívacieho práva a to výzvami zasielanými poštou. Počet výziev
za posledné 3 roky bol každoročne cez 300. Reakcie občanov na výzvy sú veľmi dobré, väčšina
nájomcov si príde predĺžiť dobu nájmu na hrobové miesto.
Počet výziev na zaplatenie nájomného za hrobové miesta za roky 2018 – 2020:
2018 – 332
2019 – 345
2020 – 361
Všetky evidencie sú správou pohrebníctva vedené veľmi precízne a prehľadne a to tak
v listinnej spisovej podobe a rovnako aj v elektronickej forme. Dokumenty a informácie, ktoré
boli ku kontrole vyžiadané, boli dodané v priebehu veľmi krátkeho času a na vysokej
informačnej úrovni.
Technické nedostatky cintorínov
Technické nedostatky cintorínov sú všeobecne známe a sú dlhodobého charakteru.
Cintorín Trebišov
Chodníky
Na cintoríne Trebišov okrem dláždeného chodníka medzi Domom smútku a Pamätníkom obetí
II. svetovej vojny a zrekonštruovaného chodníka na východnej strane cintorína sú ostatné
chodníky väčšinou poškodené. V najhoršom stave sú priečne severo–južné chodníky, kde je
najviac poškodený starý asfaltový povrch, čo robí značné problémy najmä pri prevoze rakvy
počas pohrebov.
Nekvalitne je uložená dlažba na viacerých miestach aj v novej – rozšírenej časti cintorína.
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Zvonice
Drevený obklad starej zvonice na trebišovskom cintoríne je schátraný, časom sa rozpadá a je
potrebné plánovať jeho rekonštrukciu.
Zvonica na novej rozšírenej časti cintorína nie je stále dokončená.
Stará márnica
Pri južnej bráne na cintorín je stará márnica, ktorá v súčasnosti slúži ako technická budova na
uloženie náradia a materiálu. Fasáda budovy je poškodená a kazí dojem z pietneho miesta.
Dom smútku
Dlažba od hlavného vstupu na cintorín a v celej južnej časti Domu smútku je nekvalitne
uložená, veľkoplošné dlaždice sú uvoľnené a praskajú. Dlažba bola opakovane opravovaná, no
stále vykazuje nedostatky. Podobné problémy s uvoľnenou dlažbou sú na múrikoch pred
vstupom na cintorín a na východnej strane fasády Domu smútku.
Chýba jednoduché zastrešenie časti nádvoria na severnom - technickom vstupe do Domu
smútku, čo pri nepriaznivom počasí spôsobuje problémy pri vykladaní rakvy z vozidla
pohrebných služieb do Domu smútku.
V severnej časti pri technickom vstupe do Domu smútku chýbajú parkovacie miesta pre
zamestnancov pohrebných služieb, obslužný personál pri pohreboch, kňazov a pod.
Pri vstupe do administratívnej časti Domu smútku priamo z chodníka na Komenského ulici je
stojan na bicykle uložený na trávnatej ploche, čo spôsobuje hlavne za mokra problémy
a trávnatá plocha je následne poškodená a rozbahnená.
Kolumbárium
Kolumbárium v novej rozšírenej časti je nedokončené. Hotové sú základy jednotlivých sekcií
kolumbárií, samotné urnové steny nie sú vybudované.
Technické vybavenie
Zastarane je najmä strojové vybavenie cintorína. Pri vývoze zeminy z výkopov sa používa stará
poruchová multikára. Na kosenie trávnatých plôch slúžia 4 staré kosačky – vyradené z TS
a jedná nová kosačka. Údržba uvedených strojov je značne nákladná.
Cintorín Milhostov
Problémy s rozvodom vody sú momentálne v riešení
Pri vstupe do Domu smútku Milhostov na vonkajších schodoch odpadáva obklad/dlažba.
Personálne nedostatky
Technické služby mesta Trebišov – pohrebníctvo sa v posledných rokoch trápi s nedostatkom
kvalitných pracovníkov hlavne pohrebného personálu. Pohrebný personál tvorí spolu 7 osôb.
Okrem jednej pracovníčky, ktorá má v pracovnej náplni upratovanie Domu smútku, areálu
cintorína a pohrebné služby má ďalších 6 pracovníkov v náplni práce výkop hrobov,
osadzovanie hrobiek, kosenie a zároveň asistujú pri pohreboch ako pohrebný personál. Na
poskytovanie kvalitných pohrebných služieb to často nestačí a zo strany občanov mesta,
návštevníkov cintorína a najmä účastníkov pohrebov sú často títo zamestnanci cieľom
oprávnenej kritiky.
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Závery – zistené nedostatky:
1. Pri nájomných zmluvách, dodatkoch nájomných zmlúv na hrobové miesta a zmluvách
za pohrebné služby nie je vyznačená základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Technické nedostatky cintorínov – poškodené chodníky, chátrajúca stará zvonica,
nedokončená nová zvonica, nedokončené kolumbárium, ošarpaná budova starej
márnice, chybne uložená dlažba a keramické obloženie pri Dome smútku, na cintoríne
Trebišov; poškodená dlažba na schodoch pri vstupe do Domu smútku Milhostov; staré
a poruchové strojové vybavenie pohrebníctva.
3. Nedostatok kvalitného pohrebného personálu.

Odporúčania:





Pri množstve zmlúv a dodatkov k zmluvám uzavretých pohrebníctvom Trebišov
odporúčam elektronický výkon základnej finančnej kontroly.
Realizovať novú pasportizáciu cintorínov s vyhotovením aktuálnych digitálnych
máp, polohopisov hrobových polí a jednotlivých hrobových miest.
Rezervovať v rozpočte na nasledujúce roky prostriedky na postupné odstraňovanie
technických nedostatkov cintorínov a na nákup novej techniky.
Hľadať možnosti na skvalitnenie personálu asistujúceho pri pohreboch.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:
Návrh správy z kontroly predložený dňa 28.10.2021.
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 10.11.2021.
Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a odstránení príčin ich vzniku – do 28.2.2022.
Lehota na splnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole – do
31.12.2022.
Lehota na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení – do 31.1.2023.
Námietky k návrhu správy a k návrhu lehôt neboli podané.

V Trebišove, dňa 12.11.2021

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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