Mesto Dunajská Streda na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f), zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č.131/2010
Z.z. o pohrebníctve vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. .../2016 zo dňa 19. apríla 2016,
ktorým sa schvaľuje Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta
Dunajská Streda

Článok 1
Mesto Dunajská Streda týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len
„nariadenie“) schvaľuje Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská
Streda zo dňa 04.11.2015, vydaný prevádzkovateľom pohrebísk.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2016.

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

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Dodatok č.1
k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda

I.
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda zo dňa 04.11.2015, schválený
Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 26/2015 zo dňa 24. novembra
2015 (ďalej len „prevádzkový poriadok“) sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Článok 9 ods.1 písm. a) znie:
„a) rozmer hrobového miesta je stanovený na:
aa/ jednohrob šírka 120 cm dĺžka 250 cm
ab/ dvojhrob šírka 210 cm dĺžka 250 cm
ac/ detský hrob šírka 90 cm dĺžka 170 cm
ad/ urnové miesto šírka 80 cm dĺžka 80 cm“
2. Článok 9 ods.3 znie:
„3. Základy hrobu podľa šablóny môže vybudovať výlučne prevádzkovateľ pohrebísk za
odplatu uvedenú v čl. 14 ods. 4 tohto prevádzkového poriadku. To sa nevzťahuje na časť
pohrebiska vyhradenú na pochovávanie bez možnosti navŕšenia zeminy nad úroveň terénu,
bez zhotovovania kamenných obrúb.“
3. V Článku 11 ods. 1 bod 1.1. písm. h) tretia veta znie „Ich zoznam vedie prevádzkovateľ
pohrebísk.“
4. V Článku 14 ods. 4 znie:
„4. Cena za vybudovanie základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebísk je
stanovená nasledovne:
a) pre jednohrob
155,00 EUR
(vonkajšie obrysové rozmery Š120xD250 vnútorné rozmery Š85xD200, výška 50 - v cm)
b) pre dvojhrob
212,00 EUR
(vonkajšie obrysové rozmery Š210xD250 vnútorné rozmery Š170xD200, výška 50 – v cm)
c) pre urnu
50,00 EUR
vonkajšie obrysové rozmery Š80xD80 vnútorné rozmery Š40xD40, výška 50 – v cm)
d) pre detský hrob
110,00 EUR
(vonkajšie obrysové rozmery Š90xD170 vnútorné rozmery Š60xD130, výška 50 – v cm)

5. V Článku 14 doterajší odsek 4 sa očísluje ako odsek 5.

II.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

V Dunajskej Strede 05.04.2016
Ing. Alexander Kürthy,
konateľ
Bc. Jozef Jany
konateľ

Tento Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda bol
schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 19.
apríla 2016, ktoré nadobúda účinnosť 1. júna 2016.

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2015
Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č.23/2015 schválilo Prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
k bodu 1
Navrhuje sa dať do súladu rozmery hrobového miesta s navrhovanými rozmermi rámov.
k bodu 2
Na základe odporúčania mestskej rady sa navrhuje vyhradiť časť pohrebiska na tzv. americký
spôsob pochovávania bez zhotovovania kamenných obrúb, len s možnosťou osadenia
dreveného kríža alebo náhrobnej tabule.“
k bodu 3
Pôvodné znenie Článku 11 ods. 1 bod 1.1. písm. h) znie:
„1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1.1 evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať“
„h) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť mesta podľa osobitného predpisu alebo či ide
o vojnový hrob. Vytypované hroby a hrobky slúžia ako pamätihodnosti mesta, sú pod
jeho dohľadom a ich základnú údržbu vykonáva prevádzkovateľ. Ich zoznam tvorí
prílohu tohto prevádzkového poriadku pohrebísk.“
Tretia veta v danej podobe nedopatrením zostala v schválenom ustanovení. Navrhuje sa ju
nahradiť novou vetou.
k bodu 4
Podľa článku 9 ods.3 prevádzkového poriadku „3. Základy hrobu podľa šablóny môže
vybudovať výlučne prevádzkovateľ pohrebísk.“
Prevádzkovateľ pohrebísk podľa dohody s vedením mesta vypracoval cenovú kalkuláciu na
vybudovanie základov hrobového rámu začiatkom r. 2016.

Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.


mestská rada odporúča vyhradiť časť pohrebiska na tzv. americký spôsob pochovávania
bez zhotovovania kamenných obrúb, len s možnosťou osadenia dreveného kríža alebo
náhrobnej tabule. Uvedené odporúčanie je zapracované do predkladaného návrhu.

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP na základe podkladov
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

