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 29. novembra 2016,
ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku
mesta Dunajská Streda

pohrebísk

Článok 1
Mesto Dunajská Streda týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len
„nariadenie“) schvaľuje Dodatok č.2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská
Streda zo dňa 04.11.2015, vydaný prevádzkovateľom pohrebísk.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

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. 2
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. 23/2015 zo dňa 24. novembra
2015 (ďalej len „prevádzkový poriadok“) v znení neskorších zmien sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. V Článku 9 ods. 1 sa pododseky označujú v poradí ako písm. a), b), c) d) e) a f).
2. V Článku 15 časť I. Nájomná zmluva sa vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„ 3. Právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto na mestskom cintoríne vzniká
žiadateľovi, ak má byť do hrobového miesta pochovaná fyzická osoba, uložené ľudské
pozostatky a spopolnené ľudské pozostatky fyzickej osoby, ktorá
a) mala posledný trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda alebo
b) mala za života trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda minimálne 5 rokov,
čo sa preukazuje potvrdením mestského úradu.“
3. V Článku 15 časť I. Nájomná zmluva sa doterajšie odseky 3 až 5 označujú ako odseky 4
až 6.

II.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V Dunajskej Strede 04.11.2016

Bc. Jozef Jany
konateľ

Dôvodová správa
Prevádzkovateľ pohrebísk, spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. iniciuje
zmenu Prevádzkového poriadku mesta Dunajská Streda z dôvodu obavy o preplnenie
mestských cintorínov hrobmi.

k bodu 1
Ide o technicko-právnu úpravu z dôvodu opravy v označovaní jednotlivých písmen v Článku
9 ods. 1 (v doterajšom znení bolo dvakrát písmeno a)).
k bodu 2
Navrhuje sa obmedziť pochovávanie do hrobových miest.
k bodu 3
Ide o technicko-právnu úpravu z dôvodu vloženia nového odseku 3 do Článku 15 časť I.
Nájomná zmluva.

§ 2 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
„a) ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
b) ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“)
rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s
popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
e) verejné pohrebisko (ďalej len „pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj,
rozptylová lúka a vsypová lúka,
f) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto
na uloženie urny,“
Návrh prerokovala
 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.
 komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok a odporúča ho schváliť.
 komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy a odporúča ho schváliť.
 komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť odporúča ho schváliť.
 mestská rada a odporúča ho schváliť v predloženom rozsahu.

Materiál vypracovala:
Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP

