
Mesto Dunajská Streda na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f), zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 2 

zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto   

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  

č..../2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5                                          

k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda  

  

  

Článok 1  

    

Mesto Dunajská Streda týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) 

schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda zo dňa 

04.11.2015, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda  č. 

23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, v znení Dodatku č.1, ktorý bol schválený Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016, Dodatku č. 2 

ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo 

dňa 6. decembra 2016, Dodatku č. 3 ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením 

mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019 a Dodatku č. 4 ktorý bol schválený 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 7/2021 zo dňa 11. mája 2021. 

 

  

  

Článok 2  

  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

  

  

  

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. 5  

k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda  

  
 

Článok 1 

 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda (ďalej len „prevádzkový poriadok“) 

vydaný dňa 04.11.2015 a schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda 

č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V Článku 14 ods. 1  druhá veta znie: 

„Výška nájomného za hrobové miesto na cintorínoch na území mesta Dunajská Streda vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda je stanovená na 10 rokov okrem urnového miesta v urnovej 

stene, ktorá je stanovená na 20 rokov nasledovne:“ 

 

2. V Článku 14 ods. 1 písm. d) sa slová „urnové miesto“ nahrádzajú slovami „urnové miesto 

do zeme“. 

 

3.  V Článku 14 ods. 1 písm. e) znie 

„e) urnové miesto v urnovej stene  550 EUR“. 

 

4. V Článku 14 ods. 1 doterajšie písm. e)  sa označuje ako písm. f). 

 

5. V Článku 14 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„V nájomnom podľa odseku 1 písm. e) nie je započítaná cena za vyhotovenie nápisu na 

epitafnej doske urnovej steny a ďalšie doplnky na základe individuálnej požiadavky, ktoré 

v záujme zachovania jednotného vzhľadu urnovej steny zabezpečí správca pohrebiska 

u zhotoviteľa urnovej steny na náklady pozostalého objednávateľa služby. “ 

 

 
Článok 2 

 

Tento Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda nadobúda 

účinnosť 1. januára 2022.  

 

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

   

               Bc. Jozef Jany   

                      konateľ  

 



 

 

 

 

 

 

Tento Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda bol 

schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 16. 

novembra 2021. 


