
Mesto Podolínec 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci 
 
Dňa: 27.3.2014 
Predkladá: Ing. Baltazarovičová 
Vypracovala: Ing. Baltazarovičová 
 
 
Názov: Žiadosť prenájom priestorov domu smútku a správu cintorína: 
Jozef Bilák, Sv. Anny 408/54, Podolínec 

 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1. súhlasí 
 
s podpísaním zmluvy s p. Jozefom Bilákom, Sv. Anny 408/54, Podolínec ako externého 
správcu domu smútku a cintorína ako je uvedené v dôvodovej správe. 
 
 
Dôvodová správa 
 
Komisia prejednala žiadosť p. Biláka o prenájom domu smútku a správu cintorína dňa 
20.3.2014. 
Pán Jozef Bilák má oprávnenie na výkon činností – prevádzkovanie pohrebnej služba 
a pohrebiska. 
 
Predbežné ročné náklady na správu cintorína a domu smútku, ktoré hradí v súčasnosti mesto 
Podolínec: 
Mzdy  4500,- 
Odvody 1500,- 
Energie 1300,- + 400,- 
Ošatné  300,- 
Kontajner 300,- 
Kosenie 2000,- 
spolu  10 300,- 
 
ročné príjmy mesta Podolínec: 
pohrebné služby   1 520,- (miestnosť – dom smútku) 
prenájom hrobového miesta  1 500,- 
spolu    3 020,- 
 
Pri prevádzke pohrebiska a domu smútku je mesto v mínuse cca 7 200,-. 
 
 
 
 



P. Jozef Bilák sa zúčastnil na komisii a oboznámil sa s bilanciou hospodárenia cintorína 
a domu smútku a súhlasil s návrhom: 
 
Energie na náklady mesta (1 700,-) 
Kontajnery na náklady mesta (300,-) 
príjem za prenájmy za hrobové miesta ostávajú mestu (1500,-) 
príjem z prenájmu priestorov domu smútku ostávajú mestu ( 1520,-) 
Finančná náhrada za správu cintorína vyplácaná zmluvnému správcovi paušálne podľa 
dohody mesačne resp. štvrťročne (6000,-). Tým, že nie je zamestnancom mesta ale zmluvným 
partnerom odporúčame finančnú náhradu 3000,- vo výške HM p. Romana. 
Kosenie 4x ročne po 500,- = 2000,- mesto preplatí p. Bilákovi (náklady na naftu, kosačka, 
ľudia, PHM, odvoz trávy na kompostovisko zabezpečí p. Bilák) 
 
Komisia odporúča uzavrieť s p. Bilákom zmluvu ako s externým správcom domu smútku 
a cintorína za vyššie uvedených podmienok a za podmienok, že poplatky za pohrebné služby 
ostávajú v rovnakej výške fakturované mestom pre klientov, nájomné zmluvy aj  príjem za 
nájom hrobových miest ostávajú mestu Podolínec. 
 


