
        
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 16. 

novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. november 16.) általános érvényű 

rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 5. sz. 

függelékét. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

   

  

  s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda                    

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

Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu.  

Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. november 16.) 

általános érvényű rendeletéről, amely jóváhagyja 

Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 5. sz. 

függelékét az előterjesztett terjedelemben. 
 
 

               November 2021 

         2021. november  
  



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, ktoré bolo upravené Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Dunajská Streda  č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016,  č. 18/2016 zo dňa 6. 

decembra 2016, č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, č. 7/2021 zo dňa 11. mája 2021 (ďalej len 

„prevádzkový poriadok“). 

 

K bodu 1  

Úprva sa navrhuje vzhľadom na odporúčanie komisií MsZ a mestskej rady, aby sa urnové 

miesto v urnovej stene prenajímalo na 20 rokov a nie na 10 rokov ako to bolo v pôvodnom 

návrhu. 

 

K bodu 2 

Vzhľadom k tomu, že na cintoríne bude aj urnová stena, je potrebné upresniť, že sa jedná 

o nájomné za urnové miesto do zeme. 

 

K bodu 3  

Navrhuje sa zaviesť nájomné  za urnové miesto v urnovej stene vo výške 550 EUR (na 20 

rokov). 

 

K bodu 4 

Technicko-právne riešenie. 

 

K bodu 5 

K nájomnému za urnové miesto v urnovej stene sa pripočítajú náklady prevádzkovateľa 

pohrebiska za vyhotovenie nápisu na epitafnej doske urnovej steny a ďalšie doplnky na základe 

individuálnej požiadavky. 

 

 

Doterajšie platné znenie § 14 Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda: 

 

„Článok 14 

Nájomné za hrobové miesto, cena služieb 

 

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nájomca, ktorým je 

najmä osoba blízka, ktorá obstaráva pohreb, je povinná zaplatiť prevádzkovateľovi pohrebiska 

nájomné. Výška nájomného za hrobové miesto na cintorínoch na území mesta Dunajská Streda 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda je stanovená na  10 rokov nasledovne:  

  

 druh hrobu                   cena nájomného    

      

a) jednohrob pre dospelých   20,00 EUR  

b) dvojhrob pre dospelých   33,00   EUR   

c) detský hrob       12,00   EUR     

d) urnové miesto    10,00   EUR    

e) hrobka, krypta    50,00    EUR  



      

2. Povolenie na vjazd motorovým vozidlom (okrem ťažkých mechanizmov) na pohrebisko 

za účelom vykonania kamenárskych prác pre poskytovateľov kamenárskych služieb je viazané 

na finančnú zábezpeku v sume  

a) za celoročný vjazd      200,00 EUR  

b) za jednorazový vjazd        50,00 EUR  

  

3. Finančná zábezpeka podľa odseku (2) slúži na zabezpečenie nákladov za prevzatý kľúč        

od cintorína a na náhradu prípadnej škody, vzniknutej prevádzkovateľovi pohrebiska 

činnosťou poskytovateľa kamenárskych služieb. 

 

4. Cena za vybudovanie základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebísk je stanovená 

nasledovne:       

  

a) pre jednohrob                  229,00 EUR  

   (vonkajšie obrysové rozmery Š120xD250 vnútorné rozmery Š85xD200, výška 50 - v cm)  

  

b) pre dvojhrob                     314,00 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. Za hrobové miesto, ktoré je zapísané v zozname hrobov významných osobností, 

schválenom Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede sa neplatí nájom, je bezplatné.“ 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

• komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť;  

• komisia  MsZ pre školstvo a odporúča ho schváliť;  

• komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť. 

• Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť; 

 

s tým, že nájomné  za urnové miesto v urnovej stene vo výške 550 EUR bolo stanovené na 20 

rokov a nie na 10 rokov ako to bolo v pôvodnom návrhu. Toto odporúčanie komisií a mestskej 

rady bolo zapracované do predkladaného návrhu prevádzkového poriadku. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP na základe podkladov 

prevádzkovateľa pohrebísk, spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

 


