
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

Materiál na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

 

Číslo materiálu: _____/2018 

K  bodu programu 

 

 

 

INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE POHREBÍSK V MESTE ŽILINA  

 

 

Materiál obsahuje:      Materiál prerokovaný:  

1. Návrh na uznesenie     Komisia finančná: 11.6.2018 

2. Dôvodová správa     Komisia sociálna, zdravotná a bytová: 11.6.2018 

3. Materiál      Komisia územného plánovania a výstavby: 11.6.2018

  

        

 

 

Predkladá: 

JUDr. Jarmila Beszédesová 

konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

Ing. Stanislav Bořuta 

konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

 

Zodpovední za vypracovanie: 

JUDr. Jarmila Beszédesová 

konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

Ing. Stanislav Bořuta 

konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

 

 

Žilina, 25. 6.  2018 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2018 

 
 

 

I. Mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie informatívnu správu o stave pohrebísk      

   v meste Žilina  

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

     Spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. je správcom pohrebísk a domov smútku v meste Žilina, vzhľadom na 

dôležitosť predmetnej problematiky , ako aj finančných nákladov s tým súvisiacich predkladáme túto 

komplexnú správu , aby bolo zrejmé čo je dôležité a potrebné k vylepšeniu jednotlivých pohrebísk 

v meste Žilina .     

     Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

    Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina, na jeho výdavkovú časť. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii: 

- Komisia sociálna, zdravotná a bytová, ktorá ho odporučila MZ zobrať na vedomie 

- Komisia finančná, ktorá ho odporučila MZ zobrať na vedomie 

- Komisia územného plánovania a výstavby, ktorá ho odporučila MZ zobrať na vedomie  a doporučuje 

vedeniu mesta zabezpečiť a obstarať urbanistické a krajinárske štúdie všetkých areálov v meste, 

ktorých podkladom bude podrobná pasportizácia majetko-právnych vzťahov a existujúcich objektov,  

disponibilných plôch pre  ich rozvoj,  plôch parkovísk a existujúcej zelene. 

 
 



 

pohrebisko Žilina Bôrik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov pohrebiska  Bôrik 
Číslo LV  C KN parc. č. 4899/2 

Dom smútku  nie 

Celková rozloha/m2/  2500m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  98 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  57 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  41 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno /mimo pohrebiska ‐ postačujúce/ 

Chodníky  nie 

Urnové steny  áno 

Urnové miesta  áno 

Voda  nie 

Lavičky  nie 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno – momentálne v projekte 



 

   

   

 

 

Charakteristika: 

Bôrik je staré vojenské  pohrebisko. Nachádza sa v katastri obce Žilina, na parcele č. 4899/2. 
Pohrebisko v podobe urnových miest a urnových stien zrealizovalo mesto Žilina v roku 2017 ako 
novú koncepciu pri pôvodnom vojenskom cintoríne. V rámci projektu boli vybudované štyri  urnové 
steny  s kapacitou 72 miest. Na uloženie  do urnových  miest v zemi vzniklo 26 miest. Pohrebisko je 
kompletne oplotené a vstupy sú riešené z troch strán. Vodovodná prípojka na pohrebisku nie je. 
Možné pripojenie je zo strany záhradných chatiek alebo osadením veľkokapacitnej nádrže s vodou. 
V rámci projektu navrhujeme  doplniť chodníky medzi urnovými  stenami a miestami v zemi. 

 
 

 

 

 

 



 

pohrebisko Žilina Bánová 
 

Názov pohrebiska  Bánová 

Číslo LV  Pohrebisko v prímestskej časti  Žilina – Bánová, 
sa nachádza v okrajovej časti na strmom svahu, 
na parcelách CKN 155/4, CKN 154/5, CKN 155/3 
a na parcele CKN 154/1. Vlastníkom pozemku 
na CKN parcele 155/4 ako aj na parcele 154/5 je  
Mesto Žilina. Listy vlastníctva nie sú založené na 
CKN parcely 155/3 a 154/1. Spomínané parcely 
sú však časťou EKN parcely 804/103. Vlastníkov 
týchto pozemkov je celkovo 409.   69‐im 
vlastníkom spravuje pozemok Slovenský 
Pozemkový Fond. 

Dom smútku  nie 

Celková rozloha /m2/  8.709m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  1.145 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  250 

Počet hrobov ( jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  640 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  433 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  207 

Oplotenie  áno – nutná oprava  

Parkovanie  áno ‐ nepostačujúce 

Chodníky  áno – provizórne, nutná výstavba  

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno – nutná výmena koncoviek 

Lavičky  áno – nutná celková výmena 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno   



 

               

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko  Bánová  sa  nachádza  v prímestskej  časti  mesta  Žilina  –  Bánová  na  ulici  „K cintorínu“  .  Prvé 

pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1903. 

Vstupy a celkový stav pohrebiska: 

Prístup  na  pohrebisko  je  umožnený  tromi  vstupmi. Hlavný  vstup  sa  nachádza  v časti  otáčania  dopravných 

vozidiel s malou a väčšou bránkou. Vstup upravený asfaltom stúpa smerom ku starej márnici a krížu.  Druhý 

vstup ‐ bočný  je dvojkrídlový s veľkou bránou a umožňuje manipuláciu s dvomi 1100  litrovými kontajnermi 

umiestnenými  na  zámkovej  dlažbe.  V  priestore  sa  nachádza  aj  informačná  tabuľa  správcu  pohrebísk,  so 

všeobecnými  nariadeniami,  plánom  pohrebiska,  kontaktnými  údajmi  na  prevádzkovateľa  a  informácie pre 

nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb,  prípadne  zoznam  neznámych  hrobových 

miest.  Posledný  vstup  je  v koncovej  časti  bočnej  strany  ukončený  malou  bránkou.    Pohrebisko  nemá 

vytvorené  pevné  chodníky.  Nachádzajú  sa  tu  len  účelové  a nespevnené  chodníky  vytvorené  položením 

betónových  kociek,  podobne  sú  provizórne  vyriešené  aj  jednotlivé  časti  voľných  schodov.  Zadný  priestor 

pohrebiska je potrebné terasovito upraviť ťažkou technikou, na vytvorenie nových hrobových miest a vyrezať 

náletové dreviny aj v okolí oplotenia. 

Osvetlenie: 

Celé pohrebisko je neosvetlené. Nachádza sa v odľahlej časti obce, nie je tu ani pouličné osvetlenie, ktoré by 

osvetľovalo aspoň časť, nachádzajúcej sa pri miestnej cestnej komunikácii. 

 

 



 

 

 

Voda: 

Voda je pre návštevníkov k dispozícii zo štyroch vývodov miestneho vodovodu, nachádzajúcich sa v spodnej 

a strednej  časti  pohrebiska.  Vodovodné  rúry  vychádzajú  zo  zeme  a sú  ukončené  ventilmi,  ktoré  vyžadujú 

obmenu a vytvorenie odtoku.  

Oplotenie: 

Spodná  časti  oplotenia  v dĺžke  199,2m,  kde  sú  umiestnené  bránky  ku  vstupu  na  pohrebisko  je  tvorená 

železným  plotom,  upevneným  v betónovom  základe  hraničiacom  s účelovou  komunikáciou.  Vzhľadom  na 

prevádzku ťažkej nákladnej techniky dochádza k poškodzovaniu oplotenia aj keď je natiahnutá umelohmotná 

fólia na oplotení, ktorá zabraňuje usadaniu prachu na hrobové miesta ležiace v tesnej blízkosti.  Zostávajúca 

časť  oplotenia  v dĺžke  215,7m  je  vyhotovená  z pletiva,  pripevneného  k stĺpom  zapusteným  do  zeme. 

Z dôvodu prehrdzavenia časti oplotenia si toto vyžaduje približne z polovice výmenu. 

Lavičky: 

Na  pohrebisku  v Bánovej  sú  umiestnené    viaceré  lavičky,  avšak  je  nutná  ich  renovácia,  prípadná úplná 

výmena. 

Parkovanie:  
 
Parkovanie pred pohrebiskom je možné len pri ceste. Na pohrebisku je nefunkčná, neudržiavaná márnica bez 
listu vlastníctva. Terén na pohrebisku má vysoký sklon, chodníky a schody sú z rôznych materiálov, dlažobné 
kocky sú posunuté, zarastené trávou, betón a asfalt na chodníkoch sa rozpadáva. Zábradlia pri schodoch sú 
bez údržby, nesystematicky umiestnené.   
 

          
 



 

      
 

       
 
 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
Prevzatím správy pohrebiska Bánová v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT s.r.o. podarilo zásadne zmeniť správu 

a údržbu celého objektu. Osadili sme vstupné brány a informačné tabule s oznamom o otváracích hodinách 

a telefónnych  kontaktoch  na  správcu  pohrebiska.  V priebehu  roka  2016  sa  osadila  informačná  tabuľa 

s platným VZN mesta Žilina, mapa pohrebiska a zoznam hrobových miest. V súčinnosti s Mestom Žilina sme 

na  pohrebisku Bánová vybudovali nové stojiska a chodník pre umiestnenie 1100 litrových nádob na odpad, 

ktorými  sme  nahradili  neúčelový  veľkokapacitný  kontajner.  Upravili  sme  oplotenie  okolo  pohrebiska 

a doplnili  chýbajúce  časti  plota  vo  vrchnej  časti.  Opravili    vstupnú  bránu  a vymenili  poškodené  ventily  na 

vodu za nové. Vo vegetačnom období  sme na pohrebisku vykonali pravidelné kosenie  (5‐krát  za obdobie), 

orezávanie  náletových  drevín,  stromov.  V  zimnom  období  sme  realizovali  zimnú  údržbu.  V zmysle 

administratívnej  činnosti  sme  zrealizovali  zakreslenie  nových  hrobových  miest,  nahratie  informácii  do 

systému WINCITY a ISS. Uzatvárali  sme nové nájomné  zmluvy,  kontrolovali  už  existujúce nájomné  zmluvy. 

Realizovali  sme  výber  nájomného  za  hrobové  miesta  a  vylepšovali  vedenie  evidencie  podľa  zákona  č. 

131/2010 Z. z. V spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva Žilina a Mestom Žilina,  riešime podnety 

od občanov. 

 

Plán opráv: 

 

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Bánová vykonať opravy lavičiek 

a prístupového  chodníka  ku  krížu,  odstránenie  náletových  drevín  a vymeranie  novej  sekcie  pre  budúce 

pochovávanie. Po schválení finančných prostriedkov, plánujeme aj terénne úpravy novej sekcie. 

 



 

Žilina Bánová          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, 
s. r. o.  Suma 

Plán opráv na rok 2019 
ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava lavičiek + doplnenie 
nových lavičiek  1 500,00 EUR 

vystuženie oporného múra 
oplotenia  8 000,00 EUR 

oprava schodiska ku krížu  1 800,00 EUR 
oprava prístupovej cesty od 
hl. brány  9 000,00 EUR 

           

           

Spolu:  3 300,00 EUR     17 000,00 EUR 

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie 

od investičného plánu mesta: 

 

 

 Žilina Bánová          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor 
investičný  Suma 

Plán opráv na rok 2019 odbor 
investičný  Suma 

odstránenie starej márnice  5 000,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  24 000,00 EUR 

vybudovanie nových 
prístupových chodníkov  25 000,00 EUR 

vybudovanie nových 
prístupových chodníkov  3 200,00 EUR 

terénne úpravy pre nové HM  15 000,00 EUR  terénne úpravy pre nové HM    1 700,00 EUR 

      vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR 

   45 000,00 EUR     35 400,00 EUR 
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Názov pohrebiska  Brodno 
Číslo LV  Pohrebisko  v prímestskej  časti  Brodno  sa 

nachádza na parcelách č CKN 848/1,CKN 847/1, 
CKN 846/10,  EKN700/2,  EKN 44,  EKN 45  a EKN 
46/2. K parcelám CKN848/1 a CKN 847/1 nie sú 
založené  Listy  vlastníctva. Vlastníkom pozemku 
na  parcele  EKN700/2  je  Slovenská  Republika, 
ktorý  spravuje    Slovenský  Pozemkový  Fond. 
Vlastníkom ostatných parciel  je na KN uvedený 
ako  vlastník:  RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV 
FARNOSŤ BRODNO.  

Dom smútku  áno 

Celková rozloha/m2/  5070m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  785 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  400 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  485 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  370 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  115 

Osvetlenie  nie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko  Brodno  sa  nachádza  v prímestskej  časti  mesta  Žilina  –  Brodno.  Prvé  pochovanie  na  tomto 

pohrebisku je evidované v roku 1927. 

Vstupy a celkový stav pohrebiska: 

Pohrebisko  sa  nachádza  v okrajovej  časti  obce  a je  ohraničené  z dvoch  strán  miestnou  komunikáciu. 

Parkovanie nie  je postačujúce, nakoľko  sa dá parkovať  len na okraji  vozovky pred hlavným vstupom. Pred 

domom  smútku  je  umiestnená  informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa  nachádza  všeobecné  záväzné  nariadenie 

mesta  Žilina,  orientačná mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov  smútku  ako  aj 

informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a  získania  základných 

informácií o neznámych hrobových miestach. Od hlavného vstupu po dom smútku vedie príjazdová cesta. Po 

ľavej strane príjazdovej cesty sa nachádza voľné miesto, ktoré vzniklo zbúraním starej márnice.  

Osvetlenie: 

Celé  pohrebisko  je  neosvetlené.  V blízkosti  sa  nachádza  osvetlenie  miestnej  cestnej  komunikácie,  ktoré 

osvetľuje len okrajovú časť pohrebiska. 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno /mimo pohrebiska – nepostačujúce/ 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  nie 

Voda  áno ‐ Vodovodná prípojka 

Lavičky  nie /možné doplnenie lavičiek/ 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno – momentálne nie je potrebné 



 

Voda: 

Voda pre návštevníkov pohrebiska je umiestnená pod prístreškom z pravej strany domu smútku. Odpad vody 

je riešený trativodom. 

Oplotenie: 

Oplotenie okolo pohrebiska v Brodne má dĺžku 341,6m a je vyhotovené z pletiva.  

Lavičky: 

Na pohrebisku Brodno sa nenachádzajú žiadne lavičky. V budúcnosti by bolo vhodné ich vybudovanie. 

Parkovanie: 

Parkovať motorové vozidlá je možné popri okraji hlavnej ceste vedľa pohrebiska. 

 

      
 
 
 

   
 
 
   

 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Brodno  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu a taktiež domu smútku. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s 



 

oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  V priebehu  roka  2016  sa 

v súčinnosti s Mestom Žilina vybudoval prístrešok nad vodným zdrojom a čiastočne trativod. Stará márnica 

bola v roku 2017 zbúraná a miesto pod ňou bolo upravené. Dom smútku bol kompletne vymaľovaný a taktiež 

boli  opravené  poškodené  sklá  na  oknách,  sfunkčnili  sa  sociálne  zariadenia  a vstupná  brána  bola  ošetrená 

ochranných  náterom.  Vo  vegetačnom  období  bolo  na  pohrebisku  vykonané  pravidelné  kosenie  (5‐krát  za 

obdobie),  orezávanie  náletových  drevín  a  stromov.  V  zimnom  období  bola  zrealizovaná  zimná  údržba. 

V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo  vykonané  zakresľovanie  nových  hrobových  miest,  nahrávanie 

informácii do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných 

zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli 

vystavené  povolenia  na  výkop  jám,  kamenárske  práce,  povolenia  na  vloženie  urny  a povolenia  na vjazdy 

motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

 

 

 

Plán opráv: 

 

V priebehu  roka  2018  a 2019  plánuje  spoločnosť  ŽILBYT,  s.r.o.  na  pohrebisku  Brodno  vykonať  opravy 

hlavného vstupu do domu smútku, upraviť jeho vzhľad a vymeniť ozvučenie. 

 

  

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na 

zaradenie od investičného plánu mesta:  

 

 

   

2018 2019

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o. Suma Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.  Suma

Rekonštrukcia vstupu do domu smútku 2 000,00 EUR oprava toaliet 1 000,00 EUR

oprava ozvučenia + doplnenie 2 000,00 EUR

dobudovanie trativodu 400,00 EUR

Spolu: 4 400,00 EUR 1 000,00 EUR

2018 2019

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný Suma Plán opráv na rok 2019 odbor investičný Suma

Výmena okien a dverí na dome smútku 20 000,00 EUR Vybudovanie urnovej steny 6 500,00 EUR

Vybudovanie nových chodníkov 8 000,00 EUR

28 000,00 EUR 6 500,00 EUR



 

pohrebisko Žilina Budatín 
Názov pohrebiska  Budatín 

Číslo LV  Pohrebisko v prímestskej časti Budatín sa 
rozprestiera na parcelách CKN720, EKN514/1 
a EKN452/31, ktorých vlastníkom je Mesto 
Žilina 

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  10912 

Celkový počet obsadených hrobových miest  1181 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  100 

Počet hrobov(jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  673 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  496 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  177 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno – nutná oprava a doplnenie oplotenia 

Parkovanie  áno ‐postačujúce 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno – potrebná oprava 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Budatín  sa  nachádza  v prímestskej  časti mesta  Žilina  – Budatín,  ul.  Slovenských dobrovoľníkov 

1029/36. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1886. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko sa dá dostať tromi vstupnými bránami. Dva vstupy sa nachádzajú v spodnej časti a tretí vstup 

je umiestený nad domom smútku. Na  bránach sú uvedené informácie o otváracích hodinách pohrebiska. Pri 

vstupe hlavnou bránou je po ľavej strane umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné 

záväzné  nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk 

a domov  smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a 

získania základných informácií o neznámych hrobových miestach. Pred pohrebiskom Budatín sú umiestnené 

2 ks 1100L nádob na odpad. Vývoz odpadu je zabezpečený v cyklickom režime pre danú prímestskú časť.  

Oplotenie: 

Pohrebisko  je  oplotené  pletivom  približne  na  54  %  čo  predstavuje  270m.  Spodná  časť  je  len  spevnená 

betónovým múrom bez ochranného pletiva a vo vrchnej i bočnej časti pohrebiska oplotenie chýba úplne. 

Osvetlenie: 

Na  pohrebisku  sa  nenachádza  žiadne  osvetlenie.  Okrajová  časť  je  osvetlená  pouličným  osvetlením  pri 

miestnej cestnej komunikácii. 

Voda: 

Zdroj úžitkovej vody pre návštevníkov pohrebiska sa nachádza pod dreveným prístreškom v zadnej časti.  

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádza deväť lavičiek. Tri z nich vyžadujú renováciu. 

Parkovanie: 

Pod pohrebiskom sa nachádza parkovisko s dostačujúcou kapacitou pre parkovanie vozidiel.  



 

 

 

 

 

 

 

Správa  o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Budatín  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli  osadené  informačné  tabule  s 

oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  V priebehu  roka  2016 

v súčinnosti  s Mestom Žilina  bolo  vybudované  stojisko pre  1100L nádoby na  odpad,  bol  vybudovaný nový 

chodník  a schody  k centrálnemu  krížu,  taktiež  bol  osadený  nový  kríž  a pribudli  dve  nové  lavičky.  Vo 

vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie  (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a 

stromov.  V  zimnom  období  bola  zrealizovaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo 

vykonané  zakresľovanie  nových  hrobových  miest,  nahrávanie  informácii  do  systému  WINCITY  a ISS, 

uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové 

miesta a  vedenie evidencie podľa  zákona  č.  131/2010 Z.z.  Taktiež boli  vystavené povolenia na výkop  jám, 

kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

 

Plán opráv: 

 

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Budatín vykonať opravy dlažby 

a schodiska pri dome smútku, opravu a zveľadenie lavičiek na pohrebisku. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

 
   

Žilina Budatín:

2018 2019

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o. Suma Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.  Suma

oprava dlažba a schodiska pri DS 5 000,00 EUR oprava vodovodnej prípojky 1 200,00 EUR

oprava oplotenia a vstupných brán 4 500,00 EUR

Spolu: 9 500,00 EUR 1 200,00 EUR

2018 2019

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný Suma Plán opráv na rok 2019 odbor investičný Suma

Vybudovanie nových chodníkov 16 000,00 EUR vybudovanie urnovej steny 6 500,00 EUR

Výmena strechy na dome smútku 30 000,00 EUR

Dobudovanie oplotenia 340 metrov 6 800,00 EUR

52 800,00 EUR 6 500,00 EUR



 

pohrebisko Žilina Bytčica – evanjelický 
Názov pohrebiska  Bytčica ‐ evanjelický 
Číslo LV  Pohrebisko sa nachádza na parcele CKN 535, 

ktorej vlastníkom je Evanjelický a.v. cirkevný 
zbor v Žiline. Na susediace CKN parcely 534/1, 
537 nie sú založené listy vlastníctva. Na CKN 
parcele 534/1 sa nachádza niekoľko EKN parciel 
(155/3, 164/4, 164/3, 163/8, 163/9, 163/12, 
163/13, 162/3, 160/3, 159/3, 158/10, 158/6, 
158/5, 158/1, 157/8, 157/4, 157/3, 156/4, 
155/4, 155/3 a 154/3), ktorých vlastníkom je 
niekoľko súkromných osôb. Rovnako aj na CKN 
parcela 537 je niekoľko EKN parciel (458, 481/1, 
456/1, 457/1, 459 a 460). V tomto prípade je 
vlastníkom parcely 458  Evanjelický a.v. cirkevný 
zbor v Žiline. 

Dom smútku  nie 

Celková rozloha /m2/  3836 

Celkový počet obsadených hrobových miest  260 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  40 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  169 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  122 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  47 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  nie 

Urnové steny  v realizácií 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   nie 

 

 

 

 



 

 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Bytčica – evanjelický sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Bytčica. Prvé pochovanie na 

tomto pohrebisku je evidované v roku 1933. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na  pohrebisku  sú  tri  vstupy.  Dva  vstupy  sú  z čelnej  strany  od  cesty  a jeden  je  z ľavej  strany  pohrebiska. 

Kontajnery sú umiestnené po ľavej strane vstupu. Pri kaplnke je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa 

nachádza  všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na 

správcu  pohrebísk  a domov  smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv, 

absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových miestach.  

Osvetlenie: 

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, avšak  osvetľuje 

len vstup a okrajovú časť  pohrebiska. 

Voda: 

Úžitková  voda  je  pre  návštevníkov  pohrebiska  vyvedená pri  vstupe  ,  v blízkosti  kaplnky.  Odpad  vody  je 

riešený trativodom. 

Oplotenie: 

Evanjelické  pohrebisko  v  Bytčici  je  kompletne  oplotené.  Polovica  oplotenia  pozostáva  z pletiva  a druhá 

polovica je zo železného materiálu. Celková dĺžka oplotenia je 326m . 

Lavičky: 

Na tomto pohrebisku sú dve lavičky.  

Parkovanie: 

Pri evanjelickom pohrebisku v Bytčici nie sú vytvorené žiadne parkovacie miesta. 

 

     



 

   
 
 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím správy pohrebiska Bytčica‐evanjelický v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne 

zmeniť  správu  a údržbu  celého  objektu  ako  aj  domu  smútku.  Na  vstupné  brány  boli  osadené  informačné 

tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu roka boli 

odstránené  náletové  dreviny  z pohrebiska,  oplotenie  okolo  celého  pohrebiska  bolo  vyčistené  a natreté 

farbou,  lavičky  sa  taktiež  čistili  a natierali  ochranným  náterom.  Pri  vodovode  bola    odstránená  stará 

informačná  tabuľa  a vyčistilo  sa  okolie  od  čiernych  skládok.  Vo  vegetačnom  období  sa  na  pohrebisku 

vykonalo pravidelné kosenie (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období 

bola  zrealizovaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo  vykonané  zakresľovanie  nových 

hrobových miest,  nahrávanie  informácii  do  systému WINCITY  a ISS,  uzatváranie  nových  nájomných  zmlúv, 

kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za  hrobové  miesta  a  vedenie  evidencie  podľa 

zákona  č.  131/2010  Z.z.  Taktiež  boli  vystavené  povolenia  na  výkop  jám,  kamenárske  práce,  povolenia  na 

vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská. 

 

Plán opráv: 

V priebehu  roka  2018  a 2019  plánuje  spoločnosť  ŽILBYT,  s.r.o.  na  pohrebisku  Bytčica  evanjelický  vykonať 

odstránenie starej plechovej búdy.  

 

Žilina Bytčica evanjelický:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma 
Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. 
o.   Suma 

odstránenie plechovej búdy na pohrebisku  500,00 EUR       

Spolu:  500,00 EUR       

 

Plán investícií: 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma 
Plán opráv na rok 2019 odbor 
investičný  Suma 

vybudovanie urnových stien, lavičiek, 
osvetlenia  200 000,00 EUR       

   200 000,00 EUR       



 

Pohrebisko Žilina Bytčica – katolícky 
Názov pohrebiska  Bytčica‐ katolícky 
Číslo LV  Katolícke pohrebisko Bytčica sa nachádza na 

parcelách CKN 803/1, 803/2, 803/3. Vlastníkom 
parcely 803/1 je Rímsko‐katolícka cirkev, 
farnosť Bytčica. Vlastníkom parcely 803/2 je p. 
Šarayová, k parcele 803/3 nie je založený list 
vlastníctva. Táto parcela je súčasťou  trinástich 
EKN parciel (141/5, 139/8, 138/6, 135/4, 133/5, 
132/6, 132/5, 131/9, 130/1, 127/4, 126/1, 
1525/3 a 124/2), ktoré patria súkromným 
osobám  

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  5788  

Celkový počet obsadených hrobových miest  849 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  3 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  511 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  435 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  76 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  v realizácií 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   nie 

 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Bytčica – katolícky sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Bytčica, ul Pažitie 157/31. Prvé 

pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1910. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Do  areálu  pohrebiska  sa  dá  dostať  dvomi  vstupnými  bránami.  Obe  tieto  brány  sú  prispôsobené  na  vjazd 

motorových  vozidiel.  Na  oboch  vstupoch  je  vyvesený  oznam  s otváracími  hodinami  ako  aj  s kontaktnými 

údajmi  na  správcu pohrebísk. Na pohrebisko  vedie  asfaltová  cesta  od miestnej  cestnej  komunikácie  popri 

domu  smútku.  Pred  samotným  vstupom  sa  nachádzajú  dve  1100L  nádoby  na  odpad.  Za  vstupom  na 

pohrebisko  (po pravej strane)  je umiestnená  informačná tabuľa, na ktorej  sa nachádza všeobecné záväzné 

nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov 

smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a  získania 

základných informácií o neznámych hrobových miestach. 

Osvetlenie: 

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, avšak  osvetľuje 

len vstup a okrajovú časť  pohrebiska. 

Voda: 

Na  pohrebisku  sa  nachádza  zdroj  úžitkovej  vody,  ktorý  je  umiestnený  na  začiatku  pohrebiska  a ďalší  je 

v strednej časti. 

Oplotenie: 

Oplotenie  okolo  celého  pohrebiska  je  dostatočné  a vo  vyhovujúcom  stave.  Vstupná  bránka  pozostáva  zo 

železných líšt a zvyšné oplotenie je z kovového materiálu. Celková dĺžka oplotenia je 448m. 

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádzajú štyri lavičky.  

Parkovanie: 

Parkovanie je možné na ulici pred pohrebiskom. 

 

    



 

    
 

   
  
 
Správa o činnosti za rok : 2015 – 2017 
 
Prevzatím správy pohrebiska Bytčica ‐ katolícky v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne 

zmeniť  správu  a údržbu  celého  objektu  ako  aj  domu  smútku.  Na  vstupné  brány  boli  osadené  informačné 

tabule s oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa.  Taktiež  v priebehu 

roka 2016 bola osadená informačná tabuľa s platným VZN mesta Žilina, mapou pohrebiska a so zoznamom 

hrobových miest. Odstránili  sa náletové dreviny  z pohrebiska, oplotenie a lavičky boli  vyčistené a ošetrené 

novým  náterom.  Pri  vodovode  bola  odstránená  stará  informačná  tabuľa    a taktiež  sa  vykonalo  vyčistenie 

okolia  od  čiernych  skládok.  Dom  smútku  bol  v letných  mesiacoch  kompletne  vymaľovaný  a vyčistený 

dezinfekčnými prostriedkami. Strecha domu smútku, ktorá bola v havarijnom stave a spôsobovala zatekanie 

v obradnej sieni, bola opravená. V súčinnosti s Mestom Žilina boli vymenené  okná a dvere na dome smútku 

a začala sa realizácia výstavby urnových stien.  Vo vegetačnom období sa na pohrebisku vykonalo pravidelné 

kosenie (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období bola vykonaná zimná 

údržba. V zmysle administratívnej činnosti sa zrealizovalo zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie 

informácii do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných 

zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli 



 

vystavené  povolenia  na  výkop  jamy,  kamenárske  práce,  povolenia  na  vloženie  urny  a povolenia  na vjazdy 

motorových vozidiel na pohrebiská. Spolu s poslancami a Mestom Žilina, sme riešili podnety od občanov. 

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

výmena okien na dome smútku  20 000,00 EUR  vybudovanie urnových stien ‐ II.etapa    

zateplenie strechy na dome smútku  8 000,00 EUR       

rozšírenie pohrebiska  10 000,00 EUR       

   38 000,00 EUR       

 

 

  

   



 

Pohrebisko Mojšová Lúčka 
Názov pohrebiska  Mojšová Lúčka 
Číslo LV  Pohrebisko v okrajovej časti Mojšová Lúčka sa 

nachádza na CKN parcela č. 488/1. Vlastníci 
tejto parcely sú uvedení na liste vlastníctva č. 
158 Mesto Žilina. 

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  4089m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  520 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  10 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  331 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  204 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  127 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno – nutná oprava 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno –nádrž na vodu 

Lavičky  áno‐ oprava 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Mojšová Lúčka sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Mojšová Lúčka 637, 010 01 Žilina. 

Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1904. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko  sa  dá dostať  pomocou dvoch  vstupov.  Jeden  vstup  je  od príjazdovej  cesty,  kde  je  po  ľavej 

strane umiestnená  železná nádrž  na  vodu  a  informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa nachádza  všeobecné  záväzné 

nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov 

smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a  získania 

základných informácií o neznámych hrobových miestach. Druhý vstup   je umiestnený v pravej spodnej časti 

pohrebiska smerom od vodného diela. Na bránach sú uvedené informácie o otváracích hodinách pohrebiska 

a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa.  

Oplotenie: 

Pohrebisko  je  kompletne  oplotené,  z čoho  vrchná    časť  je  tvorená    pletivom  v dĺžke  141m  a zvyšná  časť 

pozostáva z pletiva upevneného v betónovom základe o dĺžke 155m . Určité časti oplotenia je nutné opraviť. 

Osvetlenie: 

Pohrebisko  nie  je  zapojené  v systéme  verejného  osvetlenia  a preto  jediným  zdrojom  svetla  je  senzorové 

osvetlenie z domu smútku. 

Voda: 

Za vstupnou bránou sa na ľavej strane nachádza nádrž na vodu, ktorá je pravidelne doplňovaná. Vodovodný 

a kanalizačný rozvod nie je dovedený a pripojený k domu smútku.  

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádzajú dve lavičky, ktoré si vyžadujú renováciu. 

Parkovanie: 

Dostatočne veľké parkovisko sa nachádza v spodnej časti pohrebiska. 

 

   
 



 

   
 

   
 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 

Prevzatím  správy  pohrebiska Mojšová  Lúčka  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne 

zmeniť  správu  a údržbu  celého  objektu  ako  aj  domu  smútku.  Na  vstupné  brány  boli  osadené  informačné 

tabule  s  oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Vo  vegetačnom 

období  bolo  vykonané pravidelné  kosenie  (5‐krát  za  obdobie),  orezávanie  náletových drevín  a  stromov. V 

zimnom  období  bola  zrealizovaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo  vykonané 

zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie informácii do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových 

nájomných  zmlúv,  kontrola  existujúcich nájomných  zmlúv,  výber nájomného  za hrobové miesta  a  vedenie 

evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, 

povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

Plán opráv: 

 

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Mojšová Lúčka vykonať opravu 

lavičiek a opravu izolácie na dome smútku.  

 

Žilina Mojšová Lúčka:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava izolácie na DS  3 500,00 EUR  oprava toalety  1 000,00 EUR 

oprava lavičiek  500,00 EUR       

Spolu:  4 000,00 EUR     1 000,00 EUR 

 

 

 

 



 

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 
 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

vybudovanie vodovodnej prípojky  20 000,00 EUR  vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR 

rozšírenie pohrebiska  10 000,00 EUR  vybudovanie chodníkov  5 000,00 EUR 

   30 000,00 EUR     11 500,00 EUR 

 

 

 

 

  
  

   



 

Pohrebisko Žilina Nový cintorín 
 

Názov pohrebiska  Nový cintorín 
Číslo LV  Parc. č. 2110/2 registra C na katastrálnej mape 

katastrálneho územia Žilina.  

Dom smútku  nie 

Celková rozloha /m2/  196953m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  8248 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  5000 

Počet hrobov (jenohrob, dovjhrob, trojhrob...)  2344 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  1812 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  532 

Osvetlenie  nie – nutnosť vybudovať 

Oplotenie  áno – nutná  oprava 

Parkovanie  áno – konečná zástavka autobusov 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie  

Urnové miesta  áno 

Voda  áno – nádrže na vodu 

Lavičky  áno – potrebná údržba 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 

 

 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Nový  cintorín  sa  nachádza  v prímestskej  časti mesta  Žilina  ‐  Pietna  6,  01001  Žilina,  ktoré  bolo 

otvorené v roku 1990. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Pohrebisko  Nový  cintorín  je  najväčšie mestské  pohrebisko. Má  celkovú  rozlohu  196 953m2  a nachádza  sa 

v prímestskej  časti  Žilina  –  Závodie.  Vstup  na  pohrebisko  je  možný  z troch  strán.  Hlavný  vstup  vedie  cez 

súkromný pozemok spoločnosti Funeral, s.r.o. Druhý vstup sa nachádza pri spornom hrobovom mieste a tretí 

vstup vznikol v hornej časti pohrebiska, kde sa vybudovala obslužná cesta pre potreby zabezpečenia služieb s 

dodávkou  vody  a odvozu  komunálneho  odpadu.  Všetky  cesty  a chodníky  na  pohrebisku  sú  spevnené. 

Samotné pohrebisko je momentálne rozdelené do 17 sekcií. Ku každej sekcii sú vybudované prístupové cesty 

a chodníky.  V priestore  pohrebiska  sa  nachádza  10  ks  kontajnerov  a dva  veľkokapacitné  kontajnery    na 

komunálny odpad.  

Osvetlenie: 

Celé pohrebisko je neosvetlené. Nachádza sa v odľahlej časti, kde nie je vybudované ani verejné osvetlenie, 

ktoré by osvetľovalo aspoň časť pohrebiska. 

Voda: 

Napriek tomu, že pod pohrebiskom je vybudovaná vodovodná prípojka, voda nie je z tohto zdroja dostupná. 

Úžitková voda je pre potreby návštevníkov zabezpečená v piatich 1000L nádržiach rozmiestnených na všade 

dostupných miestach pohrebiska a je podľa potreby doplňovaná. 

Oplotenie: 

Toto  pohrebisko  je  kompletne  oplotené  z časti  betónovo‐oceľovým  plotom  a z časti  z pletiva  upevneného 

v betónovom základe. Celková dĺžka oplotenia je 1834m. Určité časti oplotenia je nutné opraviť. 

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádza  16 lavičiek, ktoré vyžadujú údržbu. 

Parkovanie: 

Parkovať je možné na konečnej zástavke autobusov, priamo pod pohrebiskom s dostatočnou kapacitou pre 

návštevníkov. 

  



 

   

 

Správa o  činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 

Prevzatím správy pohrebiska Nový cintorín v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť 

správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích 

hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  V priebehu  rokov  2015  až  2017  sa  podarilo 

zrealizovať na Novom cintoríne viacero projektov. Boli zakúpené veľkoobjemové nádrže na vodu a doplnené 

kontajnery  na  komunálny  odpad  a  taktiež  vybudovaná  nová  obslužná  prístupová  cesta  na  pohrebisko. 

Projekčne  a stavebne  bolo  zrealizované  vybudovanie  novej  sekcie  s hrobovými  miestami,  chodníkmi 

a schodiskom. V súčinnosti  s Mestom Žilina  sa  podarilo  odstrániť  náletové dreviny  hornej  časti  pohrebiska 

a tak  zabrániť  vytváraniu  ležovísk  diviačej  zveri.  Zrealizovalo  sa  položenie  nového  asfaltového  koberca  na 

chodníkoch  v sekcii  5  až  8.  V menej  prístupných  miestach  boli  opravené  obslužné  schody  k hrobovým 

miestam.  Vo  vegetačnom  období  bolo  vykonané  pravidelné  kosenie  (5‐krát  za  obdobie),  orezávanie 

náletových drevín a  stromov. V zimnom období bola zrealizovaná  zimná údržba. V zmysle administratívnej 

činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie  informácii do systému WINCITY 

a ISS,  uzatváranie  nových  nájomných  zmlúv,  kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za 

hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop 

jám,  kamenárske  práce,  povolenia  na  vloženie  urny  a povolenia  na vjazdy  motorových  vozidiel  na 

pohrebiská. 

   



 

Plán opráv: 

V priebehu  roka  2018  a 2019  plánuje  spoločnosť  ŽILBYT,  s.r.o.  na  pohrebisku  Nový  cintorín  vykonať 

oplotenia, doplniť nádrže na vodu, vyčistiť kanalizačnú sústavu a opraviť schody k urnovým miestam. 

Žilina Nový cintorín:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava oplotenia  15 000,00 EUR  oprava schodiska  6 000,00 EUR 

doplnenie nádrží na vodu  2 000,00 EUR       

vyčistenie kanalizačnej sústavy  4 500,00 EUR       

Spolu:  21 500,00 EUR     6 000,00 EUR 

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

Vybudovanie vodovodnej prípojky  20 000,00 EUR 
vybudovanie kancelárie (kontajnerovým 
spôsobom)  38 000,00 EUR 

dobudovanie osvetlenia  25 000,00 EUR  vybudovanie parkoviska  50 000,00 EUR 

vybudovanie chodníkov a schodov v starých 
sektoroch  120 000,00 EUR  vybudovanie toaliet  30 000,00 EUR 

dokončenie hornej cesty  40 000,00 EUR       

   205 000,00 EUR     118 000,00 EUR 

 

 

   



 

Pohrebisko Žilina Považský Chlmec 
 

Názov pohrebiska  Považský Chlmec 
Číslo LV  CKN parc.č. 2012/1 dom smútku s udeleným 

súpisným číslom na CKN parcele č. 2012/2.  

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  9727m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  1153 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  200 

Počet hrobov ( jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  560 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  425 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  135 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 



 

 

Charakteristika pohrebiska:  

Pohrebisko Považský Chlmec sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Považský Chlmec, Pod Skalkou 

826/10, 010 03 Považský Chlmec. Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1912. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden, hlavný vstup, ktorý je prispôsobený aj pre vjazd 

motorových vozidiel sa nachádza pri dome smútku. Druhý vstup umiestnený na  ľavom konci pohrebiska  je 

určený pre chodcov. Od hlavného vstupu po zadnú časť domu smútku vedie novo položená asfaltová cesta, 

taktiež  tu  je  umiestnená  informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa  nachádza  všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta 

Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov  smútku  ako  aj 

informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a  získania  základných 

informácií o neznámych hrobových miestach. Pred pohrebiskom je umiestnený veľkokapacitný kontajner na 

odpad. 

Oplotenie: 

Okolo celého pohrebiska je  betónovo‐železné oplotenie, ktorého dĺžka je 408m. 

Osvetlenie: 

Na  pohrebisku  sa  nenachádza  žiadne  osvetlenie,  taktiež  tu  nie  je  ani    verejné  osvetlenie,  ktoré  by  aspoň 

z časti osvetľovalo spodnú časť pohrebiska.  

Voda: 

Keďže priamo na pohrebisku sa voda nenachádza, z toho dôvodu bola vybudovaná nová záchytná nádrž na 

vodu, ktorá je umiestnená pri príjazdovej ceste na pohrebisko. 

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádza dostatočné množstvo lavičiek. 

Parkovanie: 

Na parkovanie vozidiel sa  využíva rozšírená prístupová cesta pod pohrebiskom.  

 

 



 

   

   

Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 

Prevzatím správy pohrebiska Považský Chlmec v roku 2015 sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r. o. podarilo  zásadne 

zmeniť  správu  a údržbu  celého  objektu  ako  aj  domu  smútku.  Na  vstupné  brány  boli  osadené  informačné 

tabule  s  oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Na  tomto 

pohrebisku  bola  zrealizovaná  oprava  vstupnej  brány  na  pohrebisko,  taktiež  boli  opravené  toalety  v dome 

smútku a vybudovala  sa nová záchytná nádrž na vodu. V súčinnosti  s Mestom Žilina boli  vybudované nové 

prístupové  chodníky,  schody  a osadili  sa  nové  lavičky.  Vo  vegetačnom  období  bolo  vykonané  pravidelné 

kosenie  (5‐krát  za  obdobie),  orezávanie  náletových drevín  a  stromov. V  zimnom období  bola  zrealizovaná 

zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo  vykonané  zakresľovanie  nových  hrobových  miest, 

nahrávanie informácii do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich 

nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. 

Taktiež boli  vystavené povolenia na výkop  jám, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia 

na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma 
Plán opráv na rok 2019 odbor 
investičný  Suma 

vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  35 000,00 EUR 

vybudovanie chodníkov k novým HM  8 000,00 EUR       

   14 500,00 EUR     35 000,00 EUR 

 

   



 

pohrebisko Žilina Starý cintorín 
Názov pohrebiska  Starý cintorín 
Číslo LV  Starý cintorín v meste Žilina sa nachádza na C 

KN, parcela č. 1099 a parc. č. 1091, katastrálne 
územie Žilina. Obe parcely s celkovou výmerou 
33599 m² sú vo vlastníctve mesta Žilina. Na 
pohrebisku sa nachádza aj dom smútku so 
súpisným číslom na parcele č.1097 registra C na 
katastrálnej mape katastrálneho územia Žilina 
s výmerou 674 m².  

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  33599m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  8248 

Kapacita pre ďalšie pochovanie  0 

Počet hrobov ( jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)  6790 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  4465 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  2325 

Osvetlenie  áno 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   nie 

 

                                     



 

 

Charakteristika pohrebiska:  

Starý  cintorín  sa  nachádza  priamo  v meste  Žilina,  ul. Martina  Rázusa  1129/3.  Prvé  pochovanie  na  tomto 

pohrebisku je evidované v roku 1863. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden sa nachádza pri dome smútku a je prispôsobený 

aj  pre  vjazd motorových  vozidiel.  Druhý  vstup  je  z ľavej  strany  pohrebiska  využívaný  len    chodcami.    Oba 

vstupy sú spojené asfaltovou cestou. Na tejto ceste sú rozmiestnené kontajnery na odpad, ktorých množstvo 

je adekvátne k rozlohe pozemku a počtu hrobových miest. Chodníky na Starom cintoríne sú  takmer všetky 

nespevnené. Ich spevnenie je však možné iba na niektorých úsekoch. Na pohrebisku sa nachádza viac hrobov 

ako je únosné a niektoré hroby sú prakticky neprístupné, nakoľko v ich bezprostrednom okolí sa nachádzajú 

ďalšie  hroby.  Z tohto  dôvodu  sa  na  pohrebisku  pochováva  iba  v prípade,  že  nájomcovia majú  už  hrobové 

miesto viazané nájomnou zmluvou, prípadne sa  ľudské pozostatky pochovávajú do už existujúceho hrobu. 

Na  pohrebisku  Starý  Cintorín  sa  nachádza  kaplnka  so  zvonicou  postavená  pravdepodobne  koncom  17. 

storočia a jej celkový stav zodpovedá dobe jej výstavby. 

Oplotenie: 

Oplotenie  okolo  väčšej  časti  pohrebiska  pozostáva  z  múru.  Prevažná  časť  murovaného  oplotenia  je 

v havarijnom  stave  a Mesto  Žilina  rieši  v stavebnom  konaní  jeho  sanáciu.  Bočné  strany  pohrebiska  sú 

oplotené pletivom a od hlavnej cesty je kovaný plot. Celková dĺžka oplotenia je 824m. 

 

Voda: 

Na  pohrebisku  sa  nachádzajú  dva  obslužné  stojany  s úžitkovou  vodou  pre  potreby  návštevníkov  a 

kamenárov.  Jeden  je  umiestnený  oproti  hlavnému  vstupu  a druhý  je  umiestnený  približne  v polovici 

asfaltovej cesty spájajúcej oba vstupy na pohrebisko.  

Osvetlenie: 

Osvetlenie v tomto prípade je riešené verejným osvetlením umiestnenými popri asfaltovej ceste, ktorá spája 

oba vstupy. Pohrebisko je osvetlené dostatočne.  

Lavičky: 

Na Starom cintoríne sa nachádza viacero lavičiek, ktoré sú v zachovalom stave. 

Parkovanie: 

Keďže Starý cintorín sa nachádza priamo pri hlavnej ceste, parkovacie miesta sú nepostačujúce. V budúcnosti 

by bolo vhodné vyhradiť aspoň 2 parkovacie miesta pre návštevníkov pohrebiska. 

 



 

   
 

   
 

   
 
 
 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím správy pohrebiska Starý cintorín v roku 2015 sa spoločnosti ŽILBYT, s. r. o. podarilo zásadne zmeniť 

správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli  osadené  informačné  tabule  s 

oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. V priebehu roka 2016 bola 

osadená  informačná  tabuľa  s platným VZN mesta Žilina, mapou pohrebiska a zoznamom hrobových miest. 

V miestnosti  obradnej  siene  bolo  doplnené  chýbajúce  osvetlenie, dodané  nové  ozvučenie  a  taktiež  video‐

prezentácia  cez  LED  televízor  i klávesový  syntetizátor.  Kompletne  sa  zrekonštruovali  verejné  sociálne 

zariadenia a pribudli nové priestory šatní pre zamestnancov. Pre potreby zriadenia kancelárii boli upravené 

priestory v zadnom časti domu smútku. Pribudlo ústredné vykurovanie a vymenili sa okná i dvere. Z dôvodu 

lepšieho prístupu do kancelárie správy pohrebísk sa vybudoval nový chodník zo zámkovej dlažby. V poslednej 

fáze  rekonštrukcie boli  kompletne  vymenené  rozvody elektrickej  siete.  Pre  technické  zabezpečenie  správy 

sme obstarali náradie a nástroje pre vykonávanie opráv a údržby. Vo vegetačnom období sa na pohrebisku 

vykonalo pravidelné kosenie (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom období 

bola  vykonaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  sa  zrealizovalo  zakresľovanie  nových 

hrobových miest,  nahrávanie  informácii  do  systému WINCITY  a ISS,  uzatváranie  nových  nájomných  zmlúv, 

kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za  hrobové  miesta  a  vedenie  evidencie  podľa 



 

zákona  č.  131/2010 Z.z.  Taktiež boli  vystavené povolenia na  výkop  jamy,  kamenárske práce,  povolenia  na 

vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 Plán opráv: 

Žilina Starý cintorín:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava lavičiek  1 000,00 EUR       

oprava vitráži na dome smútku  5 000,00 EUR       

           

           

           

Spolu:  6 000,00 EUR       

 

Plán investícií: 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma 
Plán opráv na rok 2019 odbor 
investičný  Suma 

vybudovanie chodníkov  120 000,00 EUR       

výmena okien a dverí obradná sien  30 000,00 EUR       

vykurovanie DS  10 000,00 EUR       

rekonštrukcia kaplnky na Starom cintoríne  10 000,00 EUR       

vybudovanie nového vstupu pre imobilných  10 000,00 EUR       

   180 000,00 EUR       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pohrebisko Žilina Strážov 
 

Názov pohrebiska  Strážov 
Číslo LV  Pohrebisko je na CKN parcela č. 554/1. Na túto 

parcelu nie je založený list vlastníctva, avšak 
parcela EKN 554, ktorá je s parcelou CKN 
totožná, má celkovo 97 vlastníkov.  

Dom smútku  nie 

Celková rozloha /m2/  5414m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  785 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  5 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  505 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  269 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  236 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno – nádrže na vodu 

Lavičky  áno – nutná oprava 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Strážov sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Strážov. Prvé pochovanie na tomto 

pohrebisku je evidované v roku 1904. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na  pohrebisko  sa  dá  dostať  jedným  vstupom  umiestneným  v strede  prednej  časti  pohrebiska.  Za  týmto 

vstupom  sú  po  pravej  strane  umiestnené  dve  1000L  nádoby  na  odpad.  Po  ľavej  strane  je  umiestnená 

informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa  nachádza  všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa 

pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov  smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov 

hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových 

miestach. Rozšírenie  pohrebiska  je  možné  po  pravej  strane.  Opticky  je  rozdelené  na  dve  časti,  staršiu 

a novšiu. Novšia časť pohrebiska sa rozprestiera od spodnej časti oplotenia až po úroveň centrálneho kríža. 

Staršia časť sa nachádza nad úrovňou kríža. Na pohrebisku je budova bez súpisného čísla, ktorú je potrebné 

odstrániť. 

Oplotenie: 

Okolo  celého  pohrebiska  je  vybudované  oplotenie,  ktorého  dĺžka  je  288m.  Počas  roka  2017  bolo  toto 

oplotenie opravené a zabezpečené proti vstupu divej zveri na pohrebisko. 

Osvetlenie: 

Pohrebisko nie je zapojené v systéme verejného osvetlenia, z tohto dôvodu je neosvetlené. 

Voda: 

Pri vstupe na pohrebisko sa po ľavej strane nachádzajú dve plastové nádrže a slúžia ako zdroj úžitkovej vody 

pre potreby návštevníkov. Tieto nádrže sú pravidelne dopĺňané. 

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádzajú dve lavičky, je potrebné ich renovovať. 

Parkovanie: 

Pred pohrebiskom je rozšírená cestná komunikácia, kde je možnosť parkovať. 



 

  

 

Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Strážov  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích 

hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Počas  roka  2017  bolo  opravené  a zabezpečené 

oplotenie  proti  vstupu  divej  zveri  na  pohrebisko.  Taktiež  bol  vybudovaný  prístupový  chodník  od  vstupnej 

brány  zo  zámkovej  dlažby  k centrálnemu  krížu,  vyspádoval  sa  vstup  pred  pohrebiskom,  čím  sa  vyriešil 

problém so stojacou vodou po daždi. Zrealizovalo sa vyčistenie odpadového kanála a oprava vstupnej brány 

na  pohrebisko.  Vo  vegetačnom  období  bolo  vykonané  pravidelné  kosenie  (5‐krát  za  obdobie),  orezávanie 

náletových drevín a  stromov. V zimnom období bola zrealizovaná  zimná údržba. V zmysle administratívnej 

činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových hrobových miest, nahrávanie  informácii do systému WINCITY 

a ISS,  uzatváranie  nových  nájomných  zmlúv,  kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za 

hrobové miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop 

jám,  kamenárske  práce,  povolenia  na  vloženie  urny  a povolenia  na vjazdy  motorových  vozidiel  na 

pohrebiská.  

Plán opráv: 

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Strážov vykonať opravu lavičiek 

a náter nádrže na vodu. 

 

Žilina Strážov:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

náter oplotenia + nádrže  1 500,00 EUR       

oprava lavičiek  500,00 EUR       

           

Spolu:  2 000,00 EUR       



 

 

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

rozšírenie pohrebiska  10 000,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  20 000,00 EUR 

vybudovanie vodovodnej prípojky  13 000,00 EUR  vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR 

odstránenie starej márnice  8 000,00 EUR  vybudovanie chodníkov  7 000,00 EUR 

   31 000,00 EUR     33 500,00 EUR 

           

 

   



 

Pohrebisko Žilina Trnové 
 

Názov pohrebiska  Trnové 
Číslo LV  Pohrebisko sa nachádza na CKN parcelách 

č.1276 a 1441/20. Vlastníkom parcely č.1276 je 
Rímskokatolícka cirkev ‐ farnosť Trnové. 
Vlastníkom parcely č.1441/20 je Mesto Žilina.  

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  10582 

Celkový počet obsadených hrobových miest  1390 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  200 

Počet hrobov ( jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)  807 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  644 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  163 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska:  

Pohrebisko Trnové sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Trnové, Cintorínska 217/34, 010 01 Trnové. 

Prvé pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1911. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko  sa  dá  dostať  pomocou  dvoch  priamych  vstupov  a jedného  vedľajšieho.  Prvý  vstup  je  hneď 

vedľa  domu  smútku,  ktorý  je  v nevyhovujúcom  a  havarijnom  stave.  Z ľavej  strany  predného  vstupu  sa 

nachádzajú  dve  1000L  nádoby  na  komunálny  odpad.  Za  už  spomínaným  prvým  vstupom  je  umiestnená 

informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa  nachádza  všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa 

pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov  smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov 

hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych hrobových 

miestach.   Druhý vstup je v zadnej časti pohrebiska.   

Oplotenie: 

Okolo celého pohrebiska je vybudované nové pletivové oplotenie o dĺžke 432m. 

Osvetlenie: 

Na pohrebisku je nedostatočné osvetlenie. Tvorí ho len úsek medzi  kostolom a spodným oplotením, kde sú 

umiestnené  tri  lampy  pouličného  osvetlenia  a dve  halogénové  svetlá,  ktoré  osvetľujú  samotný  drevený 

kostol.  

Voda: 

Na pohrebisku sa nachádzajú štyri obslužné stojany na  vodu pre potreby návštevníkov a kamenárov.  

Lavičky: 

V súčasnosti sa na pohrebisku nachádzajú dve lavičky, umiestnené v blízosti domu smútku. 

Parkovanie: 

Pred  pohrebiskom  je  plocha  s navezeným  štrkom,  ktorú  môžu  využívať  návštevníci  pohrebiska  ako 

parkovanie motorových vozidiel.  



 

 

   

   

Správa o činnosti za rok : 2015 – 2017 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Trnové  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli  osadené  informačné  tabule  s 

oznamom o otváracích hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Opravila  vstupná brána na 

pohrebisko, odstránili sa čierne skládky odpadu, vymenili sa poškodené ventily a vyčistila sa zámková dlažba. 

Na  dome  smútku  sa  vymenili  rozbité  okenné  výplne  a upravil  sa  interiér  domu  smútku.  V zmysle 



 

administratívnej  činnosti  sa  zrealizovalo  zakresľovanie  nových  hrobových miest,  nahrávanie  informácii  do 

systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber 

nájomného  za  hrobové miesta  a  vedenie  evidencie  podľa  zákona  č.  131/2010  Z.z.  Taktiež  boli  vystavené 

povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových 

vozidiel na pohrebiská.  

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

výmena strechy na dome smútku  8 000,00 EUR  vybudovanie chodníkov  15 000,00 EUR 

výmena okien na dome smútku  2 000,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  30 000,00 EUR 

rekonštrukcia exteriéru a interiéru domu 
smútku  3 500,00 EUR  asfaltový koberec na exist. Chodníky  40 000,00 EUR 

vybudovanie chodníka od spodnej brány + 
schody  3 500,00 EUR       

   17 000,00 EUR     85 000,00 EUR 

 

   



 

pohrebisko Žilina Vranie 
Názov pohrebiska  Vranie 
Číslo LV  Pohrebisko v obci Vranie sa nachádza na 

svahu, na C parcelách č.921, 922/1, 
922/2, 930/3, 1029/3 a 1029/4. Mesto Žilina 
je vlastníkom parciel 930/3, 922/2 a 1029/4. 
Na zvyšné C parcely nie je založený list 
vlastníctva. Tieto parcely sú však súčasťou E 
parciel s číslami: 1043, 1179/1, 1052, 1051/1, 
1050/1, 1047/1, 1046/1, 1045, 1044/1, 
1042/102, 1042/101, 1041 a 1037. Vlastníkom 
E parcely č. 1043 je v KN uvedené Mesto 
Žilina. Vlastníkom E parciel č. 1041 a 1037 je p. 
Tomašec. Vlastníkom E parcely č.1042/101 je 
p. Jánoš. K parcele E s číslom 1051/1 je na liste 
vlastníctva uvedený p. Lendvay. Pani 
Dupkalová je vedená ako vlastníčka E parcely 
s číslom 1050/1. Vlastníkom E parcely 
č.1046/1 je p. Jánoš. Vlastníkov E parcely č. 
1042/102 je 6 súkromných osôb.  Na liste 
vlastníctva k E parcele č.1179/1 je uvedených 
celkovo 272 vlastníkov. Zvyšné parcely patria 
celkovo 9 súkromným osobám 

Dom smútku  áno ‐ kaplnka 

Celková rozloha /m2/  2759m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  433 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  30 

Počet hrobov ( jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)  293 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  205 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  88 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno ‐ nedostatočné 

Chodníky  nie 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   nie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Vranie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Vranie. Prvé pochovanie na tomto 

pohrebisku je evidované v roku 1918. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Vstup  na  pohrebisko  je možný  zo štyroch  vstupov  na  to  určených.  Hlavný  vstup  je  z príjazdovej  cesty.  Za 

týmto vstupom po pravej strane je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné 

nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk  a domov 

smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a  získania 

základných  informácií  o neznámych  hrobových miestach. Ostatné  tri  vstupy  sa  nachádzajú  v spodnej  časti 

pohrebiska.  

Oplotenie: 

Oplotenie na pohrebisku vo Vraní je z pletiva a jeho dĺžka je 282m. 

Osvetlenie: 

Pohrebisko nie je zapojené v systéme verejného osvetlenia, tohto dôvodu je neosvetlené. 

 



 

Voda: 

V roku 2017 bola  vybudovaná vodovodná prípojka na pohrebisko. Dovtedy bola  zabezpečená pravidelným 

doplňovaním úžitkovej vody do plastových nádob umiestnených pred vstupom na pohrebisko. 

 

Lavičky: 

Jedna  lavička sa nachádza na pohrebisku vedľa  informačnej  tabule. Druhá  je v blízkosti hrobového miesta, 

ktorú si vybudoval sám nájomca. 

Parkovanie: 

Parkovanie pred pohrebiskom je možné len na rozšírenej nespevnenej komunikácii a je nedostatočné. 

 

   
 

   
 
 

 
    
 



 

Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Vranie  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli  osadené  informačné  tabule  s 

oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Zrealizovala  sa  oprava 

vstupnej  brány  a schodov.  Taktiež    boli  odstránené  čierne  skládky  odpadu  a náletové  dreviny  v okolí 

oplotenia.  Do  kaplnky  boli  umiestnené  nové  lavice  na  sedenie  a opravovalo  sa  spúšťanie  zvonov.  Vo 

vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie  (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a 

stromov.  V  zimnom  období  bola  zrealizovaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo 

vykonané  zakresľovanie  nových  hrobových  miest,  nahrávanie  informácii  do  systému  WINCITY  a ISS, 

uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové 

miesta a vedenie evidencie podľa zákona č. 131/2010 Z.z. . Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jamy, 

kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská. 

 

Plán opráv: 

V priebehu  roka  2018  a 2019  plánuje  spoločnosť  ŽILBYT,  s.r.o.  na  pohrebisku  Vranie  vykonať  opravu 

hlavného vstupu. 

 

Žilina Vranie:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava hlavného vstupu a brány  2 000,00 EUR       

           

Spolu:  2 000,00 EUR       

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

vybudovanie chodníkov  6 000,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  35 000,00 EUR 

vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR       

   12 500,00 EUR     35 000,00 EUR 

 

   



 

pohrebisko Žilina Zádubnie 
Názov pohrebiska  Zádubnie 
Číslo LV  Pohrebisko Zádubnie sa nachádza na KN C  parc. 

č.: 67 a 74/1. Vlastníkom CKN parcely č.74/1 je 
uvedené Mesto Žilina. Mesto Žilina je rovnako 
uvedené ako vlastník pozemku, na ktorom je dom 
smútku s udeleným súpisným číslom. Na parcelu 
registra C s číslom 67 s rozlohou 1769 m² nie je 
založený list vlastníctva. Táto parcela je však 
rozdelená na niekoľko menších EKN parciel 
s číslami: 221, 222, 230/1, 231/1, 232/1, 241, 
242, 243 a 1918/4. Posledné spomenuté vo 
vlastníctve mesta Žilina, ktorých výmera je spolu 
868 m².   

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  2992m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  489 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  0 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob,trojhrob..)  314 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  244 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  70 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  nie 

Voda  áno 

Lavičky  nie – nutnosť doplniť 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Zádubnie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Zádubnie 260, 010 03 Žilina. Prvé 

pochovanie na tomto pohrebisku je evidované v roku 1918. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko sa dá vstúpiť pomocou dvoch vstupov. Jeden vstup sa nachádza po ľavej strane domu smútku. 

Za ním je umiestnená informačná tabuľa, na ktorej sa nachádza všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina, 

orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre 

nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych 

hrobových miestach. Druhý vstup je z hornej časti pohrebiska, pri ktorom sa nachádzajú dve 1000L nádoby 

na odpad. Oba tieto vstupy sú spojené spevneným chodníkom zo zámkovej dlažby.  

Oplotenie: 

Okolo  celého  pohrebiska  je  vybudované  oplotenie,  ktoré  pozostáva  zo  vstupnej  brány  a zvyšného 

pletivového oplotenia v dĺžke 235m. 

Osvetlenie: 

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, avšak  osvetľuje 

len vstup a okrajovú časť  pohrebiska. 

Voda: 

Na pohrebisku sa nachádza zdroj úžitkovej vody, umiestnený pri dome smútku. 

Lavičky: 

Na pohrebisku nie sú žiadne lavičky. 

Parkovanie: 

Parkovanie pri pohrebisku je možné na krajnici cestnej komunikácie vedúcej po dvoch stranách pohrebiska. 

 

      



 

  
 

  
     
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy pohrebiska Zádubnie  v roku 2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o. podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli  osadené  informačné  tabule  s 

oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Boli  odstránené  čierne 

skládky z pohrebiska a stará informačná tabula. Hlavný chodník tvorený zámkovou dlažbou bol vyčistený. Vo 

vegetačnom období bolo vykonané pravidelné kosenie  (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a 

stromov.  V  zimnom  období  bola  zrealizovaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo 

vykonané  zakresľovanie  nových  hrobových  miest,  nahrávanie  informácii  do  systému  WINCITY  a ISS, 

uzatváranie nových nájomných zmlúv, kontrola existujúcich nájomných zmlúv, výber nájomného za hrobové 

miesta a  vedenie evidencie podľa  zákona  č.  131/2010 Z.z.  Taktiež boli  vystavené povolenia na výkop  jám, 

kamenárske práce, povolenia na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

Plán opráv: 

V priebehu  roka  2018  a 2019  plánuje  spoločnosť  ŽILBYT,  s.r.o.  na  pohrebisku  Zádubnie  vykonať  opravu 

vstupnej brány. 

Žilina Zádubnie:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava vstupnej brány  300,00 EUR  náter oplotenia  800,00 EUR 

           

Spolu:  300,00 EUR     800,00 EUR 

 



 

Plán investícií: 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

rozšírenie pohrebiska  20 000,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  30 000,00 EUR 

vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR  vybudovanie chodníkov  18 000,00 EUR 

   26 500,00 EUR     48 000,00 EUR 

 

   



 

Pohrebisko  Žilina Zástranie 
Názov pohrebiska  Zástranie 
Číslo LV  Pohrebisko Zástranie sa nachádza na parcele 

registra CKN č.294 s rozlohou 3893 m². Na túto 
parcelu nie je založený list vlastníctva, avšak je 
rozdelená na tieto menšie EKN parcely: 1128, 
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 
a 1137.  

Dom smútku  áno 

Celková rozloha /m2/  5243m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  626 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  5 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  451 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  265 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  186 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno – nádrže na vodu 

Lavičky  áno – potrebná renovácia 

Možnosti ďalšieho rozširovania   nie 

 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Zástranie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Zástranie. Prvé pochovanie na tomto 

pohrebisku je evidované v roku 1905. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Vstup na pohrebisko je zabezpečený tromi vstupnými bránami. Hlavný vstup je pri dome smútku a druhý na 

protiľahlej  strane.  Tretí  sa  nachádza  na  bočnej  strane  pohrebiska.  Tieto  vstupy  sú  spojené  asfaltovým 

chodníkom. Pred hlavným vstupom sa nachádzajú dve 1000L nádoby na odpad. Naľavo od hlavného vstupu 

je  umiestnená  informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa  nachádza  všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta  Žilina, 

orientačná mapa pohrebiska, kontaktné údaje na správcu pohrebísk a domov smútku ako aj informácie pre 

nájomcov hrobových miest o evidencii zmlúv, absencii platieb a získania základných informácií o neznámych 

hrobových miestach. 

Oplotenie: 

Oplotenie  je  v dobrom  stave,  avšak  za domom  smútku  sú  značne narušené betónové  základy pletivového 

oplotenia vplyvom stekajúcej vody zo susedného pozemku. Celkové oplotenie je v dĺžke 317m. 

Osvetlenie: 

Pohrebisko je neosvetlené. V blízkosti sa nachádza osvetlenie miestnej cestnej komunikácie, ktoré osvetľuje 

len vstup a okrajovú časť  pohrebiska. 

Voda: 

Pri vstupe na pohrebisko sa po pravej strane nachádzajú dve pravidelne doplňované plastové nádrže, ktoré 

slúžia ako zdroj úžitkovej vody pre potreby návštevníkov. 

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nachádzajú dve lavičky, ktoré je potrebné renovovať. 

Parkovanie: 

Pred pohrebiskom je rozšírená cestná komunikácia, kde je možnosť parkovania. 

  



 

      

Správa o činnosti za rok: 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy pohrebiska  Zástranie  v roku 2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu ako aj domu smútku. Na vstupné brány boli  osadené  informačné  tabule  s 

oznamom  o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Na  pohrebisku  boli 

odstránené čierne skládky a zabezpečili sa pravidelné dodávky vody do nádrží. V súčinnosti s Mestom Žilina 

bol vybudovaný prístrešok nad vstupom do domu smútku a doplnilo sa nové sedenie. Vo vegetačnom období 

bolo vykonané pravidelné kosenie  (5‐krát za obdobie), orezávanie náletových drevín a stromov. V zimnom 

období  bola  zrealizovaná  zimná  údržba.  V zmysle  administratívnej  činnosti  bolo  vykonané  zakresľovanie 

nových hrobových miest, nahrávanie  informácii do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných 

zmlúv,  kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za  hrobové miesta  a  vedenie  evidencie 

podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jám, kamenárske práce, povolenia 

na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

Plán opráv: 

V priebehu  roka  2018  a 2019  plánuje  spoločnosť  ŽILBYT,  s.r.o.  na  pohrebisku  Zástranie  vykonať  opravu 

lavičiek a náter oplotenia. 

Žilina Zástranie:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

náter oplotenia  2 500,00 EUR       

oprava lavičiek  500,00 EUR       

           

Spolu:  3 000,00 EUR       

 

Plán investícií: 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor 
investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

Dobudovanie vodovodnej prípojky  10 000,00 EUR  dobudovanie osvetlenia  30 000,00 EUR 

stavebná úprava miestnosti pre 
obsluhu  6 000,00 EUR  vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR 

      vybudovanie toalety  4 000,00 EUR 

   16 000,00 EUR     40 500,00 EUR 



 

pohrebisko Žilina Závodie 
Názov pohrebiska  Závodie 
Číslo LV  Pohrebisko v mestskej časti Žilina – Závodie sa 

nachádza v okrajovej časti mimo zastavaného 
územia na parcele č.2096/1 registra C na 
katastrálnej mape katastrálneho územia 
Závodie. Celá parcela s rozlohou 10106 m² je vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Žilina. 

Dom smútku  nie 

Celková rozloha  10106 m² 

Celkový počet obsadených hrobových miest  1560 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  0 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob...)  933 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  701 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  232 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  áno 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  áno 

Voda  áno 

Lavičky  nie 

Možnosti ďalšieho rozširovania   nie 

 

                                        



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Závodie sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Závodie. Prvé pochovanie na tomto 

pohrebisku je evidované v roku 1911. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na  pohrebisko  sa  dá  dostať  jedným  hlavným  vstupom,  odkiaľ  je  vybudovaná  asfaltová  cesta,  ktorá  siaha 

takmer  po  koniec  pohrebiska.  Po  pravej  strane  je  umiestnená  informačná  tabuľa,  na  ktorej  je  všeobecné 

záväzné  nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu  pohrebísk 

a domov  smútku,  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii  platieb  a 

získania  základných  informácií  o neznámych  hrobových  miestach.  Pohrebisko  je  umiestnené  v miernom 

svahu. 

Oplotenie: 

Oplotenie okolo celého pohrebiska je vybudované a zabezpečené pred  divou zverou kari rohožami . Vstupná 

brána ako aj kompletné oplotenie pozostáva zo železných líšt. Dĺžka celkového oplotenia je 457m. 

Osvetlenie: 

Na  celom  pohrebisku  sa  nenachádza  žiadne  osvetlenie.  Pohrebisko  nie  je  zapojené  v systéme  verejného 

osvetlenia. 

Voda: 

Na pohrebisku sú dva obslužné stojany s  úžitkovou vodou pre potreby návštevníkov a kamenárov. Jeden je 

umiestnený v blízkosti  hlavného vstupu a druhý  približne v polovici pohrebiska. 

Lavičky: 

Na pohrebisku sa nenachádzajú lavičky.  

Parkovanie: 

Parkovanie pri pohrebisku v Závodí je možné pred vstupom i z jeho bočnej strany. 

 

   
 
   



 

 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Závodie  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne  zmeniť 

správu a údržbu celého objektu. Na vstupné brány boli osadené informačné tabule s oznamom o otváracích 

hodinách a telefónnych kontaktoch na prevádzkovateľa. Vo vegetačnom období bolo  vykonané pravidelné 

kosenie  (5‐krát  za  obdobie),  orezávanie  náletových drevín  a  stromov. V  zimnom období  bola  zrealizovaná 

zimná  údržba  .Počas  roka  2017  bolo  opravené    a zabezpečené  oplotenie  proti  vstupu  divej  zveri  na 

pohrebisko.  Na  základe  rozhodnutia  sa  odstránili  všetky  náletové  dreviny  v jeho  areáli,  zváraním  bola 

opravená vstupná brána, zabezpečili sa prenosné toalety počas obdobia  sviatku všetkých svätých a vyčistil sa 

centrálny kríž. Poškodené ventily na vodu boli vymenené. V spolupráci s Mestom Žilina sa vybudovali nové 

stojiská  zo  zámkovej  dlažby  na  umiestnenie  troch  1000L  nádob  na  odpad.  Taktiež  sa  vykonal  odvoz 

veľkokapacitného  kontajneru  s  odpadom.  V zmysle  administratívnej  činnosti  sa  zrealizovalo  zakresľovanie 

nových hrobových miest, nahrávanie  informácii do systému WINCITY a ISS, uzatváranie nových nájomných 

zmlúv,  kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za  hrobové miesta  a  vedenie  evidencie 

podľa zákona č. 131/2010 Z.z. Taktiež boli vystavené povolenia na výkop jamy, kamenárske práce, povolenia 

na vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.   

 

Plán opráv: 

V priebehu roka 2018 a 2019 plánuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. na pohrebisku Závodie vykonať opravu lavičiek 

a hlavného kríža. 

 

Žilina Závodie          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava lavičiek + doplnenie nových lavičiek  1 500,00 EUR       

odvoz zeminy (cca 10 m3)  500,00 EUR       

oprava hlavného kríža  3 000,00 EUR       

Spolu:  5 000,00 EUR       

 

Plán investícií: 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor investičný  Suma 
Plán opráv na rok 2019 odbor 
investičný  Suma 

vybudovanie nového oplotenia  25 000,00 EUR  vybudovanie osvetlenia  6 500,00 EUR 

vybudovanie urnovej steny  6 500,00 EUR       

           

   31 500,00 EUR     6 500,00 EUR 

 

   



 

Pohrebisko Žilina Žilinská Lehota 
 

Názov pohrebiska  Žilinská Lehota 
Číslo LV  Pohrebisko  Žilinská Lehota sa nachádza mimo 

zastavanej časti na C KN parcele č.356 
katastrálneho územia Žilinská Lehota. Celá 
parcela s výmerou 2120 m² je vo vlastníctve 
mesta Žilina.  

Dom smútku  nie 

Celková rozloha /m2/  2120m2 

Celkový počet obsadených hrobových miest  323 

Kapacita pre ďalšie pochovanie cca  5 

Počet hrobov (jednohrob, dvojhrob, trojhrob..)  181 

Počet hrobových miest s nájomnou zmluvou  119 

Počet hrobových miest bez nájomnej zmluvy  62 

Osvetlenie  nie 

Oplotenie  áno 

Parkovanie  áno 

Chodníky  nie 

Urnové steny  nie 

Urnové miesta  nie 

Voda  áno – nádrž na vodu 

Lavičky  áno 

Možnosti ďalšieho rozširovania   áno 

 

 

 



 

Charakteristika pohrebiska: 

Pohrebisko Žilinská Lehota sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina – Žilinská Lehota. Prvé pochovanie na 

tomto pohrebisku je evidované v roku 1918. 

Vstup a celkový stav pohrebiska: 

Na pohrebisko sa dá dostať pomocou dvoch vstupov. Jeden sa nachádza v strede prednej strany oplotenia a 

je  určený    len  pre  chodcov.  Druhý  vstup,  umiestnený  asi  30  metrov  od  prvého  vstupu,  je  určený  pre 

motorové  vozidlá.  Pred  vstupom na  pohrebisko    je  umiestnená  informačná  tabuľa,  na  ktorej  sa  nachádza 

všeobecné  záväzné  nariadenie  mesta  Žilina,  orientačná  mapa  pohrebiska,  kontaktné  údaje  na  správcu 

pohrebísk  a domov  smútku  ako  aj  informácie pre  nájomcov  hrobových  miest  o evidencii  zmlúv,  absencii 

platieb  a  získania  základných  informácií  o neznámych  hrobových miestach.  Do  konca  roka  2017  bol  pred 

vstupom umiestnený veľkokapacitný kontajner,  ktorý bol následne vymenený za dva kusy 1100l nádob na 

odpad.  

Osvetlenie: 

Na  celom  pohrebisku  sa  nenachádza  žiadne  osvetlenie,  nakoľko  nie  je  zapojené  v systéme  verejného 

osvetlenia.  

Oplotenie: 

Okolo celého pohrebiska je vybudované oplotenie z pletiva. Celková dĺžka oplotenia je 208m.  

Voda: 

Pri zadnom vstupe na pohrebisko sa po ľavej strane nachádza železná nádrž na vodu, ktorá slúžia ako zdroj 

úžitkovej vody pre potreby návštevníkov hrobových miest.  

Lavičky: 

Na  pohrebisku  sa  nachádza  celkovo  sedem  lavičiek.  Tri  z nich  si  vyžadujú  aspoň  opravu  drevených  častí, 

zvyšné sú v zachovalom stave.  

Parkovanie: 

Parkovanie motorových vozidiel je možné priamo pred vstupnou bránou pohrebiska.  

     



 

 
 

   
 
Správa o činnosti za rok : 2015 ‐ 2017 
 

Prevzatím  správy  pohrebiska  Žilinská  Lehota  v roku  2015  sa  spoločnosti  ŽILBYT,  s.  r.  o.  podarilo  zásadne 

zmeniť  správu  a údržbu  celého  objektu.  Na  vstupné  brány  boli  osadené  informačné  tabule  s  oznamom 

o otváracích  hodinách  a telefónnych  kontaktoch  na  prevádzkovateľa.  Vo  vegetačnom  období  sa  na 

pohrebisku  vykonalo  pravidelné  kosenie  (5‐krát  za  obdobie),  orezávanie  náletových  drevín  a  stromov.  V 

zimnom období bola vykonaná zimná údržba. Z pohrebiska boli odstránené čierne skládky a zabezpečila sa 

pravidelná dodávka vody do nádrží. V zmysle administratívnej činnosti bolo vykonané zakresľovanie nových 

hrobových miest,  nahrávanie  informácii  do  systému WINCITY  a ISS,  uzatváranie  nových  nájomných  zmlúv, 

kontrola  existujúcich  nájomných  zmlúv,  výber  nájomného  za  hrobové  miesta  a  vedenie  evidencie  podľa 

zákona  č.  131/2010  Z.z.  Taktiež  boli  vystavené  povolenia  na  výkop  jám,  kamenárske  práce,  povolenia  na 

vloženie urny a povolenia na vjazdy motorových vozidiel na pohrebiská.  

 

Plán opráv: 

 

Žilina Žilinská Lehota:          

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 ŽILBYT, s. r. o.  Suma  Plán opráv na rok 2019 ŽILBYT, s. r. o.   Suma 

oprava lavičiek  500,00 EUR  odstránenie starej márnice  3 000,00 EUR 

náter oplotenia + nádrže  1 500,00 EUR       

Spolu:  2 000,00 EUR     3 000,00 EUR 

 

Plán investícií: 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. podala na investičný odbor Mestského úradu Žilina  v roku 2017 návrh na zaradenie 

do investičného plánu mesta: 

 

           

2018     2019    

Plán opráv na rok 2018 odbor 
investičný  Suma  Plán opráv na rok 2019 odbor investičný  Suma 

vybudovanie vodovodnej prípojky  15 000,00 EUR 
vybudovanie prístupovej cesty k spodnej 
bráne  15 000,00 EUR 

rozšírenie pohrebiska  10 000,00 EUR       

   25 000,00 EUR     15 000,00 EUR 
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