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Predloţené mestskému zastupiteľstvu 24. októbra 2019  



Dôvodová správa: 

 

 

Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev 

  

      

 

     Mestský podnik sluţieb Šurany zabezpečil pokosenie a vyčistenie všetkých 

cintorínov. Pravidelne vykonáva odvoz veľkokapacitných kontajnerov. 

Zabezpečil nové rozvody vody na cintoríne Balát pre skvalitnenie cintorínskych 

sluţieb. Zabezpečil geografický informačný systém. 

      Čistenie miestnych komunikácií verejných priestranstiev, likvidáciu konárov 

a starostlivosť o parky sme vykonávali pravidelne k čomu sme zabezpečili aj 

v dostatočnom mnoţstve techniku. Bolo vykonané jarné a jesenné upratovanie 

veľkokapacitnými kontajnermi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestský podnik sluţieb Šurany, Za múrom 1, 942 01  Šurany 

 

 

 

 

 

 

               SPRÁVA   O  STAVE  A  ÚDRŽBE  CINTORÍNOV  

                         A  VEREJNÝCH   PRIESTRANSTIEV               

                                                   
 

 

 

 

 

 

1.     MsPS Šurany má v správe 4 cintoríny / Balát. , ul. Hlavná v Nitrianskom 

Hrádku, ul. Na vŕšku a Rozmarínová v Kostolnom Seku /. 

 Pre zabezpečenie pohrebných prác a udrţiavanie cintorínov 

v poţadovanom stave, sú na tomto stredisku trvalo zaradení dvaja zamestnanci 

a aktivačný zamestnanci. 

 Pre  zabezpečenie čistoty obradných miestností, kosenia cintorínov boli  

podľa potreby presunutí ďalší zamestnanci MsPS Šurany. 

      Bolo vydané VZN Mesta Šurany č. 5/2015 v zmysle § 6, ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle 

§ 18, ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve kde sa vymedzuje: 

 

a) rozsah sluţieb poskytovaných na pohrebisku, 

b) povinnosti nájomcu pri údrţbe hrobového miesta,  

c) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udrţiavaním poriadku 

na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá 

pouţívania zariadení pohrebiska a domu smútku, 

d) čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti, 

e) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 

f) dĺţka tlecej doby podľa § 19, ods. 3 zákona o pohrebníctve, 

g) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17, ods. 4 písm. a) zákona 

o pohrebníctve, 

h) spôsob nakladania s odpadmi, 

i) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej sluţby na pohrebisko, 

j) cenník sluţieb. 

 



 Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz sa venujeme príprave 

cintorínov k Pamiatke zosnulých. Všetky cintoríny sú pokosené, vyčistené a na 

cintorín v Nitrianskom Hrádku bude umiestnený veľkokapacitný kontajner. 

Taktieţ bol odvezený odpad zo starého cintorína v Kostolnom Seku. Pravidelne 

sa vykonáva odvoz veľkokapacitných kontajnerov vo všetkých cintorínoch. 

Bolo vykonané opílenie stromov, postriekanie a vyčistenie chodníkov od buriny. 

Počas sviatkov bude zapnuté osvetlenie cintorínov do 20
00

 hod. a bude stála 

sluţba na cintoríne Balát.  

 

     Dvaja zamestnanci sa starajú o údrţbu cintorínov, ale aj verejných  

priestranstiev v časti Nitriansky Hrádok a v časti Kostolný Sek.  

     Na cintoríne Balát boli vybudované nové rozvody vodovodného potrubia, 

osadené vodovodné šachty, nakoľko staré rozvody praskali a bol častý únik 

vody.  

     Na cintoríne v Nitrianskom Hrádku bolo urobené vnútorné maľovanie domu 

smútku a oprava strechy. 

     Pre skvalitnenie cintorínskych sluţieb a evidenciu hrobových miest bolo 

vykonané dielo Geografický informačný systém, ktorý rieši: 

 

- digitálne zameranie polohopisu cintorína, 

- digitálne zameranie hrobov a hrobových miest. 

- projektovanie hrobov a hrobových miest, 

- číslovanie hrobov a hrobových miest,  

- rozdelenie cintorína do sektorov, 

- vytvorenie digitálnej mapy cintorína, 

- zber fotografií z náhrobkov, 

- zverejnenie na internetovom portáli www.cintoriny.sk, 

- vytvorenie orientačných máp a zoznamov zomrelých na samolepiace fólie 

do informačných vitrín. 

 

2. Na úseku čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev boli  

vykonávané nasledovné práce :  

- jarné čistenie krajníc od posypového materiálu 

- vyhrabávanie parkov a verejných priestranstiev 

- denné čistenie komunikácií, chodníkov a autobusových nástupíšť 

- vyprázdňovanie smetných košov 

- kosenie parkov, verejných priestranstiev a krajníc 

- strihanie ţivých plotov 

- vypilovanie a opilovanie stromov 

- výsadba letničiek, ruţí, stromov – náhradná výsadba, polievanie 

     a ošetrovanie 

- odvoz, drtenie a likvidácia konárov v rámci jarného upratovania 

- odvoz odpadu v rámci čistenia mesta, parkov a verejných priestranstiev 

http://www.cintoriny.sk/


- odvoz odpadu a komunálneho odpadu podľa potreby 

- zimná údrţba chodníkov, ciest, lávok a mostov,  príprava posypového 

materiálu  

- čistenie mesta počas konania jarmoku a po jeho ukončení. Tieto práce 

sme zabezpečovali vlastnými zamestnancami. Na úseku čistenie mesta 

zabezpečujú aktivační zamestnanci. 

- jarné a jesenné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi  

- zber konárov 

- likvidácia čiernych skládok 

 

Pre skvalitnenie údrţby parkov a kosenia boli zakúpené traktorové 

kosačky ŢŤR 165 a mulčovač AGRIMASTER. Taktieţ bol zakúpený 

zametací stroj PRONAR ZMC 2.0, ktorý slúţi na zametanie krajníc 

a čistenie mesta. Likvidáciu čiernych skládok, čistenie mesta a nakládku 

konárov vykonávame nakladačom MERLO. Stálym problémom však 

zostáva vzťah občanov k čistote mesta, ţivotnému prostrediu a majetku 

mesta, ktorý býva často znehodnotený. Pravidelne po diskotékach sú 

rozhádzané smetné koše a zničené dopravné značky. Taktieţ problémom 

je aj to, ţe  občania navštevujú kontajnery na sídliskách, z  ktorých 

vyhadzujú odpad a spôsobujú znečistenie sídlisk. Vhodným riešením bolo 

vybudovanie stojísk pre kontajnery. 

 

           

V Šuranoch : 04. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Groma Marian 

                                                                                            riaditeľ MsPS 

               Šurany 

 

 

 


