
24   22. január 2019 • Obecné novinyZ REGIÓNOV

Ako riešiť krízový stav na našich cintorínoch
Pochovávanie zosnulých, a najmä hrobové miesta, začínajú byť na viacerých našich cintorínoch problémom, ktorý niekde prerastá 
až do akútnych rozmerov. V mnohých z nich totiž voľné miesta ubúdajú najmä  z dôvodu, že rozširovať cintorín jednoducho nie je 
kam. Sú mestá či obce, kde tento problém vyriešili novým cintorínom, lenže čo v tých, kde na to nie je vhodná lokalita? 

Novozámocký výrobca 
náhrobných doplnkov 
prišiel s riešením, ktoré 

správcom cintorínov nielen vý-
razne  pomôže, ale navyše je veľmi 
estetické a posunie výzor cintorí-
na na vyššiu úroveň.

V minulosti bol  najpoužívanej-
ší spôsob ukladania zosnulých do 
zeme. Pozostalí na miestach, kde 
na veky odpočívajú ich príbuzní 
stavali väčšie či menšie náhrobné 
kamene, a práve  tieto rýchlo zapl-
nili cintoríny. 

V súčasnej modernej dobe sú 
stále častejšie kremácie zosnulých, 
ktoré síce problémy s hrobový-
mi miestami čiastočne riešia, ale 
urnové steny, alebo úložiská spo-
polnených pozostatkov do men-
šieho hrobu v zemi,  nie sú vždy 
na estetickej úrovni. Problémy s 
nedostatkom hrobových miest, 
ale tiež s estetikou urnových stien 
by mal vyriešiť modulárny urnový 
systém MODU-AL. 

„Rozličné rozmery, tvary a 
umiestnenia hrobov spôsobujú 
na cintorínoch vizuálny zmätok, 
lebo pozostalí chcú mať krajší 
hrob ako sú tie ostatné. Často sa 
nebránia použitiu štýlov, ktoré by 
sme mohli nazvať nevkusné. 

Modulárny urnový systém 
MODU-AL zabezpečí estetiku, 

funkčnosť a čistotu línií. Navyše, 
nezanedbateľná je i finančná ná-
ročnosť. Nároky na nové hrobo-
vé miesta totiž prinášajú obciam 
zvýšené náklady. Modulárny 
urnový systém ponúka využitie 
existujúcich miest na cintorínoch, 
so zameraním aj na ekonomiku v 
prepočte hrobov na m2 , lebo tento 
pomer je 10:1,“ prezrádza konateľ 
novozámockej spoločnosti Andrej 
Višňovský. Za pravdu mu dáva i 
predseda Asociácie pohrebných 
a kremačných služieb Ladislav 
Stríž. „Mnohé cintoríny sú už veľ-
mi preplnené hrobmi, preto pro-
jekt tohto systému urnových stien 
má logiku, navyše nie je náročný 
na prácu a dá sa vo veľmi krátkom 
čase zložiť priamo na cintoríne.  

Z môjho pohľadu bude starostami 
a správcami cintorínov v nasle-
dujúcom období pomerne hojne 
využívaný. Toto je jedna z ciest do 
budúcna ako nezväčšovať cintoríny, 
či stavať nové, a pritom zachovať ich 
určitú estetičnosť,“ myslí si L. Stríž.

Estetický a navyše 
cenovo výhodný

Systém MODU-AL prináša 
nové možnosti v rámci cintorín-
skej architektúry. 

„Je to modulárny, estetický, 
konštrukčne a ekonomicky vý-
hodný systém uchovávania po-
zostatkov zosnulých. Navyše, je 
časovo a finančne výhodnejší 
ako náročná výstavba a betonáž 
kolumbárií, pričom modularita 

systému umožňuje vytvárať rôz-
ne veľkosti a tvary zoskupení. 
Riešení je v podstate nespočetné 
množstvo,“ netají A. Višňovský. 
„Veľmi sa mi   páči aj tá časť celé-
ho projektu, kde  je možné urnové 
veci namontovať priamo na stenu 
obradnej siene. Celým projektom  
a  spôsobom, ako budú zložené 
tieto urnové systémy, sa rozhodne 
zvýši i estetika cintorínov,“ pridá-
va L. Stríž. 

„Takéto riešenie sa mi pozdáva, 
a pokiaľ som bola vo funkcii, mali 
sme isté plány s postavením také-

hoto urnového systému aj na na-
šom cintoríne. Problémy s hrobo-
vými miestami síce nemáme, ale 
ľudia si takéto niečo stále viac žia-
dajú a je o to záujem,“ prezradila 
Mária Czuczorová, exstarostka 
Andoviec pri Nových Zámkoch.

Systém MODU-AL je ponúka-
ný v piatich typových riešeniach:
1. SCHRÁNKA NA HROB
2. URNOVÝ HROB
3. SOLITÉR
4. KOLUMBÁRIUM
5. HROBKA

Kľúče od nového automobi-
lu kategórie M1 typu BEV 
prevzal od podpredsedu 

vlády SR pre investície a informa-
tizáciu Richarda Rašiho primátor 
Trebišova Marek Čižmár. Na akcii 
sa zúčastnil aj poslanec NR SR 
Róbert Puci.

Trebišovu ešte v  roku 2018 
schválili žiadosť o  poskytnutie 
podpory na projekt „Elektromo-
bilom k lepšiemu životnému pro-
strediu v  Trebišove“. Výzvu, na 
ktorú mesto reagovalo, vyhlásil 
Environmentálny fond. Na zákla-
de úspešného projektu a získanej 
dotácie v sume 30 000 eur mesto 
obstaralo elektromobil pre potre-
by mestskej polície. 

Príslušníci útvaru mestskej 
polície najazdia s jedným auto-
mobilom priemerne 3000 km za 
mesiac. Práve na základe počtu 
najazdených kilometrov dostala 
vozidlo mestská polícia, a to z dô-
vodu zníženia znečistenia ovzdu-
šia škodlivými emisiami z výfu-
kových plynov, ale aj pre výraznú 
úsporu pohonných látok. Nový 
elektromobil teda prinesieTrebi-
šovu ekonomické aj  ekologické 
výhody. 

Okrem týchto benefitov je ba-
tériové elektrické vozidlo tiež zá-
rukou vysokej spoľahlivosti vďa-

ka  nižšiemu počtu komponentov 
potrebných pre fungovanie vo-
zidla. V porovnaní s automobilmi 
so spaľovacím motor je rozdiel 
výrazný.  Pozitívom elektromo-
tora je i to, že si vystačí len s ro-
tačným pohybom. Aj preto má 
elektromotor vyššiu účinnosť než 
spaľovací motor. Výhodou je aj 
lokalizácia nabíjacej stanice pre 
elektromobily, ktorá je pred budo-
vou mestského úradu. 

Nové 5-miestne plne elektric-
ké vozidlo zn. Nissan e-NV200 
s ABS s brzdovým asistentom 
a  EBD, prednými halogénovými 
svetlometmi s nastavením výšky 

a rekuperačným elektrohydrau-
lickým brzdovým systémom po-
silní vozový park mestskej polície. 
Aj naďalej však príslušníci MsP 
budú počas svojho výkonu služieb 
využívať aj tri osobné motorové 
vozidlá (zn. Suzuki SX 4 a Škoda 
Fabia combi), dva skútre Fiddle 
a dva horské bicykle. 

Výška získanej dotácie z  Envi-
ronmentálneho fondu bola 30 000 
eur. Mesto sa spolupodieľalo na 
financovaní elektromobilu sumou 
9799 eur. 

Martina MIŠTANIČOVÁ,
hovorkyňa mesta

Nový elektromobil prinesie Trebišovu 
ekonomické aj ekologické výhody 
Elektrické vozidlo, ktoré budú používať trebišovskí mestskí policajti, prevzalo mesto do 
užívania piatok 11. januára na parkovisku pred budovou mestského úradu. 

Súčasne s ukon-
čením stavby 
sa obnovila aj 

pôvodná autobu-
sová zastávka Tur-
zovka, železničná 
stanica. Samosprá-
va tak prispela k 
odľahčeniu dopra-
vy v centre mesta 
a zároveň vytvorila 
priestor na integ-
rovanú dopravu pre 
cestujúcich.

V rámci stavby, ktorá trvala 
takmer pol roka, sa vybudovalo 
1400 m² nových chodníkov zo 
zámkovej dlažby a 2800 m² no-
vých prístupových komunikácií 
s asfaltovým krytom a podklado-
vými vrstvami. V rámci inžinier-
skych sietí sa vybudovalo nové ve-
rejné osvetlenie, pričom pribudlo 
21 nových osvetľovacích stožiarov 
a vybudovaná sa aj nová dažďová 
kanalizácia. Náročnou stavebnou 
úpravou bola aj prekládka existu-
júcich optických káblov.

Z prvkov drobnej architektú-
ry pribudli nové parkové lavičky, 
odpadkové koše, stojan s prí-

streškom na bicykle, autobusový 
prístrešok, informačné tabule. Za-
budované boli aj stojanové hodiny 
a elektronický informačný panel 
na odchody autobusov.

V rámci dopravného značenia 
sú zabudované aj nové zvislé do-
pravné značenia – približne 80 
kusov. Vodorovné dopravné zna-
čenie stavby ako sú napr. priecho-
dy pre chodcov, stojiská pre po-
zdĺžne parkovanie, vodiace čiary 
sa dokončia v jarných mesiacoch 
roku 2019.

Stavbu zrealizovali z rozpočto-
vých prostriedkov mesta Turzov-
ka v sume viac ako 500 000 eur.

(msú)

Turzovská samospráva 
vytvorila podmienky  
pre zlepšenie dopravy
Ešte koncom roka 2018 odovzdali do užívania obyvateľom 
mesta a návštevníkom dlho očakávané stavebné dielo s 
názvom Dopravné prepojenie miestnych komunikácií ulíc 
Nádražná, Štúrova a areál polikliniky. 


