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Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanoveniami § 15 odsek 7 zákona NR SR č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov v y d á v a  toto 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk 

na území mesta Dunajská Streda 

 

§ 1 

     Úvodné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa ustanovuje ochranné pásmo 

pohrebiska; určuje sa šírka ochranného pásma pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania 

budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovujú sa činnosti, ktoré 

nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.  

 

 

§ 2 

     Ochranné pásmo pohrebiska 

 

(1) Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje pre 

cintorín Dunajská Streda – 50 m od hranice pozemku pohrebiska  

cintorín Malé Blahovo – 50 m od hranice pozemku pohrebiska  

cintorín Mliečany  – 50 m od hranice pozemku pohrebiska  

vojenský cintorín Dunajská Streda – 50 m od hranice pozemku pohrebiska  

Židovský cintorín Dunajská Streda – 50 m od hranice pozemku pohrebiska 

 

(2) V ochrannom pásme sa môžu povoľovať a umiestňovať len budovy a stavby v súlade s platným 

územným plánom mesta Dunajská Streda.  

 

(3) Počas pohrebu v ochrannom pásme nie je povolené vykonávať stavebné práce a iné činnosti 

strojmi, zariadeniami, nástrojmi, prístrojmi, strojovými zariadeniami a motorovými vozidlami  

spôsobujúcimi hluk, ktorý by mohol narušiť dôstojnosť poslednej rozlúčky so zosnulým. 

 

§ 3 

              Sankcie 

 

(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší toto nariadenie môže byť 

uložená pokuta podľa osobitného predpisu.1) 

 

(2) Fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže byť uložená pokuta podľa osobitného 

predpisu.2) 
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§ 4 

          Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2020. 

 

 

 

V Dunajskej Strede,...........................2020      

       

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

   primátor mesta 

 

 
1) § 27b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
2)  zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. 

 

 

 


