Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 26. 02. 2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Návrh VZN mesta – prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta
2. Návrh cien za nájom a služby poskytovaných na pohrebisku.
3. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Štefan Topľanský.
Finančná komisia prerokovala návrh VZN – prevádzkový poriadok pre pohrebiská
v pôsobnosti mesta a návrh cien za nájom a služby poskytované na pohrebisku. K tomuto má tieto
pripomienky, resp. odporúča tieto zmeny a doplnky:
•
•
•

•

V článku 5 bod 1 písm. k) – v poslednej vete doplniť alebo aj skôr podľa dohody
s pozostalými.
V článku 5 bod 2 písm. Prevádzkovateľ je ďalej povinný: a) prevziať ľudské pozostatky od
pohrebnej služby maximálne do 1 hodiny od telefonického oboznámenia o privezení
v pracovnej dobe. Mimo pracovnej doby do 1 hodiny .....
V článku 6 Usporiadanie pohrebov
Hodiny obradov:
a) od 1.4. do 31.10.
prvý obrad o10,30 hod.
druhý obrad o 12,30 hod.
tretí obrad o 14,30 hod.
b) od 1.11. do 31.3.
prvý obrad o10,00 hod.
druhý obrad o 12,00 hod.
tretí obrad o 14,00 hod.
Čas obradov určuje prevádzkovateľ po dohode s pozostalými.
Obrady uskutočňované mimo pracovnej doby sú za prirážku 20 % z pohrebných služieb.
Obrady v sobotu, nedeľu a v štátne sviatky sa zvyčajne nekonajú. V ojedinelých prípadoch
...... za prirážku 50% z pohrebných služieb.
V článku 7 bod 8 písm. a) .......maximálne do 1 hodiny od telefonického oboznámenia
o privezení v pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby.

Finančná komisia odporúča platné ceny upraviť tak, že tieto budú zaokrúhlené na celé
euro nahor. Návrh finančnej komisie je uvedený v poslednom stĺpci v prílohe zápisnice.
Finančná komisia sa zaoberala podnetom občana Ing. Ľubomíra Petríka a žiada oddelenie
správy majetku mesta preveriť, či momentálne je prevádzkovateľom pohrebných služieb, spoločnosť,
ktorá bola vybraná vo verejnej obchodnej súťaži, keďže na dokladoch vystavovaných občanom touto
spoločnosťou figuruje spoločnosť REMA + GS, spol. s r. o. a v spodnej časti dokladu je pečiatka REMA spol. s.r.o.
Finančná komisia žiada, aby prevádzkovateľom pohrebiska (Domov smútku a pohrebných
a cintorínskych služieb) bol predložený mestskému zastupiteľstvu pevný a nemenný cenník, podľa
ktorého sú účtované poplatky za služby občanom.
Finančná komisia opätovne žiada oddelenie organizačné a sociálnych služieb, aby
navrhlo mechanizmus rozdelenia časti finančných prostriedkov rozpočtovaných na kapitole
denné centrá na fungujúce denné centra v meste podľa počtu registrovaných členov (cca 5,00
€ na jedného člena).
Ing. Štefan Topľanský
predseda komisie
Zapísala: Ing. Liberková

