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NÁVRH NA UZNESENIE  

 
Uznesenie č._   /2021 

Mestské  zastupiteľstvo v Žiline  

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby 

1. bezodkladne zabezpečil trvalé technické opatrenia na Novom cintoríne v 
Žiline tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hrobových miest a ich okolia 
divou zverou 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Nový cintorín v Žiline  bol vybudovaný ešte v období socializmu. Spoločnosť Žilbyt s.r.o 
prevzala  jeho správcovstvo od spoločnosti Funeral. s.r.o. v októbri roku 2015. Cintorín je 
postavený ako nadčasový na niekoľko desiatok rokov. 

Jeho slabosťou je, že je postavený v kopci a v priestore, kde ho ohrozujú nájazdy divej zvery. 
Najmä diviakov a srnčej. Do cintorína neboli dlhé roky investované žiadne peniaze, ochranný 
plot je vo veľmi zanedbanom a dezolátnom stave. V poslednej dobe sa vyskytlo veľmi veľa 
sťažností zo strany obyvateľov Žiliny. Nájomníkom sú ničené hroby alebo ich okolie divou 
zverou. Všade sú pritom zvieracie exkrementy. Situácia je už neúnosná a podľa nás aj 
nedôstojná, a to nielen voči pochovaným, ale aj pozostalým osobám. Situácia si vyžaduje 
urgentné riešenie zo strany vlastníka - mesta Žilina. 

Dozorná rada spoločnosti Žilbyt odporučila konateľovi aktívny prístup voči majiteľovi - 
mestu Žilina a hľadanie riešení. Domnievame sa, že takýmto riešením je výstavba nového 
plota v pôvodnom, alebo zmenšenom pôdoryse. Avšak v silách správcu - spoločnosti Žilbyt 
s.r.o. nie je, aby vlastnými prostriedkami vybudoval nový plot, ešte lepšie betónový múr, 
alebo pristúpil k inému radikálnemu riešeniu - napr. elektrickému ohradníku. Preto 
navrhujeme, aby mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu prostriedky a urgentne navrhlo riešenie. 
Komisia územného plánovania a Komisia životného prostredia schválila návrh uznesenia na 
svojom zasadnutí a odporúča jeho schválenie na MZ. 

Návrh bude mať vplyv na rozpočet mesta. Výška dopadu na rozpočet mesta v tejto chvíli nie 
je známa. 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA 

 

 Mapa územia nového cintorína 

  

Súčasný nekvalitný plot v hornej časti 
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Výška plotu je príliš nízka, nepostačujúca pre srnčiu zver 

 

Poničený hrob od srnčej zveri 
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Rozorané okolie hrobov diviakmi 

 

Zničený pomník 
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Zničený hrob 

 

Horná brána má nedostatočnú výšku 
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Rozžutý obal sviečky a zvieracie extrementy 

 

Opakované vyháňanie zvery pomocou poľovníckeho združenia neviedlo k žiadnemu efektu 


