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Dôvodová správa
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 17.5.2018, bolo v bode
„Rôzne“ schválené uznesenie č. 92/2018 v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Ukladá
pripraviť na septembrové rokovanie materiál analyzujúci množstvo voľných
hrobových miest na cintorínoch, výhľadovú potrebu hrobových miest na nasledujúcich
15 rokov a návrh riešenia zabezpečenia potreby hrobových miest vrátane potreby
vykúpenia pozemkov.
V nadväznosti na vyššie uvedené schválené uznesenie predkladáme nasledovnú analýzu
voľných hrobových miest.
Vyjadrenie SMP k predkladanému materiálu:
Vo né hrobové miesta na cintorínoch
Cintorín na Bratislavskej ceste:
-

vzhľadom k uvažovanému prepojeniu Dopravnej ulice a sídliska A. Trajan cez
cintorín a projektovanému parkovisku na konci cintorína zostáva na hrobové miesta
plocha približne 31m (nebolo vykonané geodetické zameranie),

-

vytvorí sa 9 radov hrobových miest, čiže 329 jednohrobov a 37 dvojhrobov,

-

ročne sa pochováva do cca 35 nových hrobových miest a cca 95 do jestvujúcich
hrobových miest,

-

urnových miest na uloženie do zeme je približne 86 a miest v kolumbáriu je viac ako
480, počet kremácií je okolo 90 ročne, ale nie všetky sú uložené na cintoríne,

-

okolo 25 miest je ročne ako REZERVA

-

predpoklad je, že toto množstvo vystačí na pochovávanie na cca 8 - 9 rokov.

Cintorín na Žilinskej ceste:
-

v novej časti cintorína je miesto ešte na 160 jednohrobov a 12 dvojhrobov,
do nových hrobových miest sa pochová cca 20 ročne a do jestvujúcich cca 50,

-

urnových miest je 28 a v kolumbáriu 18,

-

okolo 13 miest je ročne ako REZERVA,

-

toto množstvo môže slúžiť na účely pochovávania na cca 7 – 8 rokov.

Cintorín Kocurice:

-

na tomto cintoríne je k dispozícii 32 jednohrobov a 10 dvojhrobov,

-

v kolumbáriu je plánovaných 18 miest,

-

predpoklad je, že toto množstvo vystačí na 9-10 rokov.

Táto správa nerieši staré hrobové miesta, ktoré nemajú nájomcov alebo nájomca neplatí za
hrobové miesto a nie je známa jeho aktuálna adresa sa tiež po vysporiadaní budú dať využiť
na pochovávanie.

Vyjadrenie oddelenia IT a majetkových služieb k predkladanému materiálu:
Rozšírenie cintorínov
Cintorín na Bratislavskej ceste
-

k rozšíreniu tohto cintorína, je k dispozícií len jediná parcela CKN č. 10 044 vedená
ako orná pôda, v majetku SR, avšak celú túto parcelu využíva Výskumný ústav
rastlinnej výroby.

Cintorín na Žilinskej ceste
-

Cintorín by bolo možné rozšíriť odkúpením pozemkov susediacich s cintorínom za
finančné prostriedky získané z predaja pozemku parc.č. 1575/2 ostatná plocha vo
výmere 6797 m2, predaj ktorej bol schválený Uznesením MsZ č. 104/2009.

Cintorín v Kocuriciach
-

Cintorín je možné rozšíriť o parcelu C KN 144, ktorú vlastní SR a momentálne
čakáme na vyjadrenie z Ministerstva vnútra SR, nakoľko bolo požiadané
o delimitáciu danej parcely.
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